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ВІД ВИДАВНИЦТВА 

Коли нам доводиться поручати українському читачеві 

чергове видання праці сл. п. Митрополита Іларіона, -- ро- 
бимо це з почуттям вдоволення, -- так бо стаємо все ближ- 

че і ближче до сповнення морального зобов'язання перед 

Автором; Він бо перед своїм упокоєнням поручив був ви- 

ключне право на друкування Й перевидання Його праць уп- 

раві Т-ва ,Волинь". Волиняни досі видали 13 книжок Митр. 

Іларіона. А оце перевидаємо Його чергову -- дуже цінну 
-- працю Український стилістичний словник. 

Український стилістичний словник -- це праця, за яку 
буде вдячний кожний учень, студент і вчитель української 

мови; батькам він стане у великій пригоді в ділі збагачення 

власного знання української мови і в навчанні її своїх дітей. 

Цей словник -- це підручна книжка для вивчення україн- 
ської літературної мови для всіх, хто бажає кращого знан- 

ня цієї мови, | тим ми цей словник поручаємо. 

Український стилістичний словник, як публікація Ук- 
раїнської книгарні й антикварні у Львові, вперше був вида- 

ний в друкарні Наукового Т-ва ім. Шевченка 1924 р. Дане 
наше видання, -- з додатком заголовної сторінки англій- 
ською мовою і повним перескладанням передмови й пояс- 
нення скорочень, -- це його друге видання; воно виходить 
накладом Т-ва ,Волинь" в Вінніпезі. 



ПЕРЕДМОВА 

Для практичного вивчення літературної укра- 
інської мови, крім коротких граматичних відо- 
мостей, ми майже нічого не маємо, тому давно 

вже я бажав заповнити цю помітну прогалину і 
скласти для вжитку нашого широкого громадян- 
ства підручного Українського Стилістичного Слов 
ника. Для цього зібрав був я багато потрібного 
матеріялу, але, на жаль, я давно вже не маю при 

собі того цінного джерела для наукової праці. 

Наші загально-вживані Словники української 
мови, -- ,|Київської Старини" (під редакцією Б. 
Грінченка) на Вкраїні Великій та Є. Желехівського 
в Галичині й Буковині, -- це Словники живої на- 
родньої української мови, а тому для довідок на 
вивчення мови літературної вони не завсіди мо- 
жуть бути корисними. 

Так, Б. Грінченко до свого Словника вносив 
усе, що мав під рукою, бо дивився на нього, як 
на Словника живої народньої мови всіх її говірок, 
-- Тому в Словнику Цім знайдете дуже багато 
форм, що їх в літературній мові ми ніколи не 
вживаємо, починаючи з слів типу однорал (гене- 
рал), патрет (портрет) і кінчаючи силою форм, 
вживаних тільки в західних говорах (напр.: жег- 
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нати, запукати, же, жеби і сотні інших). Форм 
західно-українських взагалі, галицьких зокрема, 
Грінченко подає надзвичайно багато, але подає 

їх так, що звичайний читач ніколи не знає, чи ж 

в літературній мові українській їх можна вжива- 
ти, чи вживати їх не принято (напр. блават, де ви 
йдете і сотні інших), Цитуючи збірні джерела, 
такі як , Труди" Чубинського чи , Приказки" Но- 
миса, Грінченко ніколи не зазначає теї місцевости, 
де автор джерела записав собі те чи інше слово, 
-- і тим уводить читача в блуд, ніби такої форми 
в літературній мові можна вільно вживати. Крім 
цього, дуже багато взяв Б. Грінченко із Словни- 
ка Є. Желехівського таких слів, що їх на Великій 

Україні ніколи не вживають. 
Те саме, але ще в більшій мірі треба сказати 

й про Словника Є. Желехівського, -- це теж Слов- 
ник не літературної української мови, а Словник 
західно-української, зокрема галицької живої на- 
родньої мови, куди внесено сотні слів, яких не 
можна порадити вживати в літературній нашій мо- 
ві. Так, в Словнику Желехівського знаходимо над- 
звичайно багато полонизмів і слів чисто місце- 
вих, часто знаходимо дві формі -- свою й чужу 
-- без зазначення, якої ж уживати (напр. встид 
і стид). 

Дуже часто по цих Словниках взагалі не знай- 
дете потрібної собі стилістичної чи правописної 
довідки: так, в Словнику Б. Грінченка знаходимо, 
напр. ятер, ра (але чи ятера, чи ятра -- не відо- 
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мо), кошіль, ля (кошеля? чи кошіляг); так само: 
ромен, ну; люципер, ра; магніт, ту; ясень, на; ре- 

мінь, ню; погріб, ба; мудрець, ця: молодіж, жі; 

літ, ту; далечінь, ні; теплінь, ні і сотні інших. Те 
саме, -- тільки в більшій мірі, -- знаходимо і в 
Словнику Є. Желехівського. 

Крім зазначених причин примусило мене взя- 
тися за складання Стилістичного словника ще Й 
те, що за останній час скрізь помічається в нас 
надзвичайно велике бажання мати для всього ук- 
раїнського народу одну спільну літературну мо- 
ву. В наслідок певних історично-політичних при- 
чин літературна мова в Галичині стала, ГОЛОВНИМ 
чином через свої полонизми, такою, що її зовсім 
не розуміє або розуміє дуже мало широкий за- 
гал на Великій Україні, і тому багато з теї вели- 
кої культурної праці, що робиться в Галичині, 
стає корисною тільки для неї самої, але не при- 
датною для Великої України"). В Галичині тепер 
це вже зрозуміли, а тому за останній час поміча- 
ється тут велике бажання писати мовою ,,наддніп- 
рянською", цеб-то літературною мовою Великої 

України. 

ж) Напр. галицькі шкільні підручники не мають ніяко- 
го вжитку на В. Україні тільки через свою мову; і справді, 

багато з них писано неможливою мовою, -- якимсь ЧУДНИМ 

жаргоном; не кажу про книжки релігійні, -- там особливо 

багато полонизмів; а між тим на цих книжках виховується 

будуча Україна... 
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На наших очах надзвичайно швидко народжу- 
ється в Галичині нова літературна мова, що скла- 
дається з елементів своїх і нових, свіжих елемен- 

тів з Великої України; звичайно, як в кожний пе- 

реходовий час, знаходимо тут також чимало див- 
них та недокладніх форм і новотворів. 

Те саме помічаємо й на Великій Україні. Тут 
же єсть певне бажання ближче пізнати літератур- 
ну мову Галичини, де-що вже звідсі й перейнято, 
але часто переймається як раз не те, що варте, а 
цим тільки псується та засмічується літературна 
наша мова. А через те, що останніми роками до 
українського життя вертається дуже багато осіб, 
котрі мови нашої давніше не знали чи знали її 
мало, тому до нашої мови на Великій Україні 
вноситься чимало виразів та форм російських, а 
це теж каламутить чистоту нашої літературної 
Мови. 

Народня мова в Галичині (в західних гово- 
рах взагалі, особливо в Закарпатті) має надзви- 
чайно багато цікавих залишків старовини як в 
формах, так і в словах, що давно позникали на 

широкім просторі Великої України; старі форми 
мови звичайно все змінюються на нові, -- це нор- 
мальний процес життя мови, -- але старі слова 
мусимо зберігати, як скарб свій споконвічний; 
от з цього Цінного скарбу в першу руч мала б 
скористати Велика Україна (з незнання історії 
мови в нас ці галицькі залишки старовини часто 
звуть москалізмами). 
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Отож, укладаючи цього Стилістичного слов- 
ника, я й мав собі на оці допомогти, в міру мож- 
ности, обом кордоном поділеним сторонам -- Ве- 
ликій Україні й Галичині -- ближче пізнати мову 
одна одної, і тим облегчити такий помітний уже 
процес утворення спільної української літератур- 
ної мови, одної для сходу й заходу її. От тому 
я й вніс до свого Словника багато таких слів, що 

постійно вживаються в Галичині, але зовсім не- 

відомі на Великій Україні; з теї ж причини уміс- 
тив я також чимало слів, що мають не однакову 
форму в нас і в Галичині. 

Кожне явище мови я скрізь досліджую істо- 
рично, бо вважаю, що історичний метод праці дає 
науковому дослідникові найбільше обєктивности, 
а ця об'єктивність була мені головним провідни- 
ком у цілій оцій праці. Розуміти правильно жит- 
тя мови можна тільки тоді, коли будемо знати 
історію її; а серед нашого широкого загалу так 
мало як раз цього історичного знання своєї рід- 
ної мови. Ось тому я скрізь дбав і форми слів, 
і ріжниці між мовами Великої України та Гали- 
чини освітлювати з погляду історичного. 

З цією ж само метою я часто подаю етимо- 
логію слова, що освітлює нам чи зрозуміння його, 
чи Його правопис; походження слова, звичайно, 
я подаю тільки там, де цього потрібно в зазначе- 
них цілях. 

Чужі слова дуже часто вживаються на Вели- 
кій Україні і в Галичині в ріжній формі, а тому 



що 

я вніс їх до свого Словника в великому числі. Як 
раз чужі слова роблять найбільш помітну ріжни- 
цю між літературними мовами Великої України 
та Галичини, а це примусило мене звернути на них 
дуже пильну увагу. Замічу тут, що коли форма 
чужого слова в Галичині ріжниться від форми то- 
го ж слова на В. Україні, то вона все однакова 
з формою польською, цеб-то має польське по- 
ходження. Форми ж чужих слів на В. Україні ду- 
же часто однакові з формами московськими, але 
це більше тому, що за віки ХУ1--ХМІ ми, укра- 
інці, занесли до Росії надзвичайно багато чужих 
слів, які в нас на В. Україні все появлялися на 
100--200 років раніше, ніж в Росії; ось тому ніяк 
не можна дивитися на однаковість форм чужих 
слів на Великій Україні і в Росії як на позички 
з московського"); якусь форму, скажемо клас, 
ми українці рано занесли до Росії разом з шко- 
лою, а форма кляса буде виключно формою поль- 
ською"). 

В Галичині дуже багато слів вимовляють від- 
мінно, не з тим наголосом, як на Великій Україні, 

тому до Словника свого я вніс чимало таких слів, 
що ріжняться наголосом; подав я також і ті ви- 

ж) Дакладніше про це див. И. Огіенко, Кь вопросу обь 
пностранньхь словахь, вошедшихь вь русскій язькь при 

Петрь Беликомь, ,Русскій Филологическій В'істникь" за 

1911 рік, кн. З і 4. 

жу Локладніше про це див. мою працю: ,Українська 
культура", видання 2-е, Берлин, 1923 р., в ріжних місцях. 
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падки, коли наш наголос ріжниться від наголосу 
російського. 

Взагалі я пильнував подати в своїй праці 
стільки матеріялу, щоб вона стала справді під- 
ручною книжкою для вивчення української літера- 
турної мови, книжкою, потрібною кожному, хто 
тільки пише по-українському. Ось тому, крім чис- 
то стилістичних вказівок, я подав досить мате- 
ріялу для історичного зрозуміння нашого право- 
пису, і тішу себе надією, що книжка моя може 
стане добрим грунтом для усталення й нашого 
правопису на певних підвалинах. Таким чином я 
пильнував подати до рук нашого громадянства 
популярну книжку, де в науково-об'єктивній фор- 
мі кожний зможе знайти собі ту чи іншу потріб- 
ну йому вказівку та довідку. 

Збудував я свою працю на таких джерелах: 
1) давня українська мова, поскільки її можна піз- 
нати по старих пам'ятках; 2) сучасна жива народ- 
на мова; 3) українська літературна мова по тво- 
рах наших письменників (та по щоденній пресі) 
Великої України й Галичини; і 4) мова всіх сло- 

в'ян, поскільки це було потрібним для порівняння 
явищ нашої мови з такими ж явищами інших сло- 
в'янських мов, бо метод порівнявчий часто давав 
мені світло до пізнання явищ рідної мови. 

З особливим натиском підкреслюю, що ніде 
я не виступаю законодавцем мови, -- скрізь я 
тільки об'єктиний історик того, що було і що єсть 
в житті нашої мови, Ніде я не осуджую ніякої 
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форми, -- бо всі вони витвір живого життя, -- я 

лише констатую самий факт, яким він єсть; ось 
тому дуже часто я подаю форму велико-україн- 
ську й галицьку, історично аналізую їх обидві, але 
присуд про їх вартість та живучість лишаю ска- 
зати самому життю. Замічу тут тільки, що наша 
власна українська мова в її ріжних численних го- 
вірках така багата, така колоритна, що просто 
гріх перед своїм Народом поповнювати літера- 
турну мову нашу непотрібними позичками з мов 
чужих, скажемо з Польської чи московської; мо- 
ва Галичини має так багато старих споконвічних 

наших слів, що було б непростимим гріхом спо- 

кійно дивитися, як ця мова, -- дзеркало давнього 

стану нашого, -- потроху, але невпинно затягу- 
ється чужими елементами, мов та людина, що по- 
пала в тягуче болото... 

Звичайно, Словник мій не повний, до чого в 

великій мірі спричинилася небувала доріжня дру- 

ку, бо вона не дала мені змоги вмістити до Слов- 

ника всього потрібного матеріялу, який я тепер 

маю; але все найнеобхідніше читач знайде таки 

в цій книжці. Компетентна критика вкаже недо- 

гляди цеї праці моєї, а я все корисне й об'єктив- 

не з подякою прийму на увагу при другім, може 

збільшенім виданні цеї праці, щоб книжка моя 

стала справді корисною для нашого широкого 
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громадянства"). Звичайно, може де-коли Й стою я 

на непевному грунті, але я свідомий того, що в 
праці своїй подаю нашому громадянству багато 
матеріялу для роздумування на ріжні язикові те- 
ми, часом і гіркі. 

Виступаючи з першою спробою ,,Українсько- 
го стилістичного словника", я буду вважати, що 
хоч до певної міри досяг своєї мети, коли книжка 
моя послужить заохотою до глибшого познання 
історичної долі рідної мови""), а також до біль- 

шого пильнування чистоти ЇЇ. 

Одне бажання було найголовнішим у автора 
при складанні цеї книжки, -- бажання дати до рук 
нашого широкого громадянства працю корисну, 

") Мені дуже корисно було б почути голос самих чії- 
тачів в тих питаннях, про які я пишу в цій книжці; цікаво 
було б знати також, яких слів читачі не знаходять в Слов- 
нику. Хто б хотів писати, прошу адресувати: Винники коло 
Львова. 

хх) В цім Словникові мали появитися, як додатки, такі 

мої праці: 1) Система українського правопису, з історич- 

ними замітками для усталення нашого правопису. 2) Мило- 

звучність української мовн, історично-фонетичний нарис. 

3) Чужі слова в українській мові, історично-порівнявчий на- 

рис для усталення правопису та вимови чужих слів в на- 

шій мові. 4) Про наголос чужих слів в українській мові. 

9) Коротка стилістична граматика української мови. Попу- 

лярний курс з історичним освітленням. Щоб не збільшувати 

розміру цеї книжки, зазначені тут праці друкуються окре- 

мо, хоч і звязані з Словником одною провідною думкою. 
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котра навчила б його справді чистої, -- на влас- 
них основах збудованої, -- літературної мови, а 
тим самим і привчила б його більше любити та 
реально шанувати мову свою рідну, цю найпершу 
підвалину життя Народу, як окремої нації. 

А коли я може не досяг цього гарячого сво- 
го бажання, нехай оправданням буде мені бодай 
те, що писано цю книжку в обставинах, мало спри- 
ятливих для наукової праці. 

Проф. Іван Огієнко. 

Винники. 

26. ХІ. 1923. 



А. 

А, злучн. найчастіще протиставний: Нехай 
думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько 
соловейком щебече та плаче, Шевч. Вже вдавнину 
вживали а зам. 9, та, але це було дуже рідко. 
Під п. впливом в Г. дуже часто вживають а зам. 
і, та (еб): Можна було визирати на поле між дном 
воза а землею, Мак. ,ПЯрош." 154. На В. У. ніколи 
не вживають а зам. і, та: Два та два -- чотири, 
в Г.: два а два -- чотири. 

Абажур, -жура, з фр. «Лямпа під білим аба- 
журом, Коц. 97. 

Абакум див. Авакум. 
Аби вдавнину часто вжив. зам. щоби, ці: 

пошлиса кь Брат8 скоємб, ав ти помогаь, Пов. 
вр. літ (по Радз. і Акад. сп.) 6601 (1093) р. Це 
старе акмі вже зовсім зникло на В. У. в значінні 
щоби, вживається тільки в значінні колиб тільки: 
Аби люде, а піп буде, Погов. В Думах укр. аби 
в розумінні щоб нема зовсім. В зах.-укр. говорах, 
під впливом и. ще часто вжив. аби зам. щоб: 
Велів спочити, аби набралися сил, Фр. , бах. Б." 14. 

Або, в Г. часто «ібо п. В Г. часто вжив. або 
на початку непрямих питайних речень зам. чо: 
Або я знаю, хто? Мак. ,яЯропі." 21. На В. У. такого 
звороту вживають не часто, частіш чи, а не або. 

Абрагам див. Аврам. 
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Абрикос м. р. або абрикоса ж. р. 
Абсурд м. р. мн. абсурди, а не абсурда п.; 

з лат. арвигдця. 
Авакум, з "Яккакбм'ь , не вживати Абакум з п. 
Аванс, авансу з фр. амапсе; в Г. аванз нм. 
Авансувати, -сую з фр. амапсег, а не аванси- 

рувати м. нм. В Г. аванзувати з нм. 
Авантюра з фр. ауепішге ж. р. В Г. авантура 

з п. амапіита. Також: авантюрник, авантюрний 
з фр. В Г. з п. авантурник, авантурний. 

, А/вгуст, Акгоусть, абуомотос; в Г. часто 
август. 

Авирбн, "Якирднь; в Г. Авірон п. 
Аврам, "Йкраймь, "Авоайи, Оврам; не вжи- 

вати Абрагам з п. Аргабат. 
А'вто в літ. укр. мові с. р. і часто не відмі- 

нюється: Разом з авто впали в рів. Але через 
поширення цього слова за останній час стали 
його Й відмінювати: Випав з авта, їхав автом, 
Дорош. Спом. І. 65. В Г. звичайно відмінюють: 
Пані їхала в авті ,Діло" 9983. 

Автомобіль, -білю м. р., автомобілем; автомо- 
білевий -- належний до самого автомобілю: авто- 
мобілева ручка; автомобільний -- взагалі до авто- 
мобілів відносний: автомобільний сезбн. 

Авторитетний, а не авторитативний. 
Агенція, агент, а не аєбнція, аєнт з п. аїепсіа, 

а)епі. 
Агитація, агитувати за кого-що: Аг. за ви- 

бори, за війну. В Г. аг. за ким-чим: Агітація за 
війною, -- це п. Див. акція. 

Агитувати, а не агитирувати м. нм. 
Адам, "Ядам'ь, гр. "Адси; в Г. АД'дам з п. 
Адвокат, адвокдта з лат. адуосаїц8; в Г. адвб- 

кат п. Див мотоцпіт 
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Административний з фр. адтіпівігабії, англ. 
адтіпізігайуе. В Г. адміністрацийний з п. айті- 
півітасу)пу. 

Адреса ж. р. з фр. Іа адге885е; пор. ще: нм. 
Фіе Адге55е, срб. адреса, че. айтеба і адге8, каш. 
адгеза, болг. адрес, м. адресь, п. адге8. Рідше 
адрес м. р. Писати на адресу, а не по адресі м. 

Адріянопіль, з -нбполю. 
Аж (з ХАжє) в часових побічних реченнях 

вживається лише в сполученні з словами поки, 
доки, 3 не або без не: Поралася, аж поки нава- 
рила обідати, Грінч. ,Під. тих. в." 221. Не вий- 
деш звідтіля, аж доки не віддаси, Нов. Зав. в пе- 
рекл. Кул. Мт. 599. В Г. в цих випадках вжива- 
ють просто аж, -- це п.: Нічого не розуміли, аж 
доїхав Ковч під саме село, Бирч. ,Вас. Рост." 
П. 153. 

Азбука, азбучний, азьв8ка; В Г. азбука, 
азбучний. 

Азів, Азбва; море Азівське або Озівське. 
Азіят, а не азіат; азіятський. | 
Акадбмик -- це член Академії Наук або сту- 

дент якоїсь Академії (академист). В Г. з п. ака- 
демиками звуть і студентів університету. Див. 
студент. 

Академія -- так в Г. з п. називають святку- 
вання якогось письменника, чи взагалі свято 
з лекцією на культурно-освітню тему; на В. У. - 
літературний вечір чи ранок, присвячений комусь. 

Айсхіль г. п. див. Нсхил. 
АкаФист, акафисту, акаднстть з гр. іхаФіотос; 

не вживати: акатист п. 
Акварель, акварелі ж. р. з фр. Іа адиагеНе, 

або аквареля. 
Акваріум або акваріюм м. р. чи акварій, аква- 
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рія м.р., мн. акваріуми чи акварії. ВГ. з п. аква- 
ріум с. р. мн. акварія. 

Акрида ж. р. або акрид м. р., але вжив. частіш 
у мн. акраіди; давні: акрнда або Акрид" з гр. 
дхоіс. 

Аксіома ж. р. з гр. фбіона; в Г. аксіом м. р. 
з нм. да8 Ахіот;: б це аксіом , Діло" 10064. 

Акт, акту м. р. з лат. асіазв (і асбит), мн. 
акти; в Г. мн. з п. дкта. Записати до актів, а не 
до акт п. 

Актор, акторка з лат. асфог, гр. йхтос, англ. 
асбог |;рідше актьбр, актриса з фр. асбейт, асітісе; 
пор. м. актерь, актриса, п. акіог, акіогКа. 

Акцент, акценту з лат. ассбпіця; в Г. акцент 
п. Мн. акценти. 

Акциз, акцизу м. р. з нм. де АКгізе, фр. Іа 
ассіве, болг. і серб. акциз, че. аКсі7. В Г. акциза 
ж.р. з п. аксула. 

Акціонер, -нбра м. р. з фр. асбіопаїге, нм. 
Асійїопаїг; в Г. акціонар з п. аКксіопагушця2. 

А'кціум, А'кціуму м. р. і відмінюється; в Г. 
під п. впливом не відмінюють: В битві під Ак- 
ціум, Корд. Іст. 40. 

Акція за кого-що: ак. за збірку; в Г. ак. 
за. збіркою п. Див. агитація. 

"лгебра, алгебри з араб. аї єебг; нм., іт. 
і англ. бієерга; в Г. альгббра з п. 

Алб, в укр. пам. ХУІ--Х.УІЇ в. алє; в Г. але 
з п. длучник алеж визначає більшу певність, як 
але, м.в'Вдь; не плутати ,але з алеж. 

Александер, -дра, 3 ЯлєЗіндр и, але звичайно 
-- Олександер. 

Алізарйн м. р. або алізарйина ж. р. з італ. 
Альбом, альбому з фр. аїрит (вимова: аль- 

ббм), мн. альбоми; а не йльбум, п. аїоит. 
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Алькова ж. р. з ар. аї добра, ісп. аїсорба, іт. 
зІсоуа; або алькбв м. р. з фр. аїсбує. 

Альпи, Альп; рідко: Альдпів. 
Алфавит, алфавиту м. р. з гр. бАфавттом; 

в Г. альфабет з п. айабеї. 
Амбона г. п. див. амвон. 
Амвросій, Ймкрбсїй, "Анвобогюс; в Г. Амвро- 

зий або Амброзий з п. Атргогу. 
Амвон, давнє ам'ькон'ь. З бФибот; в Г. амбона 

з п. атропа. 
Амінь з гр. диту, дмлинк, але вдавнину інколи 

було й дмннк. 
Амністія з гр. димпотіа; ВГ.амнесття з п. аштпе- 

5б)а; гр. п споконвіку ми читаємо тільки як и, анее. 
Амнистувати, а не амнистирувати м. нм.; 

в Г. амнестувати з пт. атпезбомає. 
Амфитватр м. р., мн. -дтри, а не -йтра п. 
Анаграма ж. р. з гр. дудуоанна; в Г. анаграм 

м. р. з п. апаєтат. 
Анализ, анализу м. р. з гр. д»аЛисіс; в Г. 

аналіза за п. апаїїла. 
Аналой м. р. з сер. гр. драАбую», або налой. 
Ананіїв, Ананієва. 
Анастасій, "Пнастасїй, "Атастіоюс; в Г. Ана- 

стазий з п. Апа58бїалу. 
Анастасія, "Янастасіа, "Агастасіа, Настя; в Г. 

Анастазія з п. Апавіадіа. 
Англієць, англійця, а не англичанин м.; ан- 

глійський правильніше, як англійський. 
А'нгол, ангола або янгол, янгола, -- це загаль- 

новживані на В. У. форми; давнє днгєлк; в Г. 
ще й ангіль. 

Андрій, Андрея, з "Яндрей, гр. "А»бобас. 
Андріян, Яндриан'ь, Ядоїань, Абоюк»дс, рідше 

-- Адріян. 
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Анекдот, анекдбту м. р. з гр. фибхдотос через 
фр. апесдоїе; в Г. анекдбта ж. р. з п. апекдоба. 

Анектувати, а не анексирувати м. нм. 
Анилін м. р. з фр. апійпе, им. да5 Апійп; 

в Г. аніліна ж. р. з п. апіїйпа (аце з іт.). 
Анкета -- зібрання відомостей про щось лише 

писемно; в Г., як і в п., слово анкета вжив. 
і в значінні збору знавців для вияснення якоїсь 
справи, -- на В. Укр. це -- з'їзд, зібрання. 

А'нна, "Янна, "А»та, вжив. лише в формі Ганна. 
Вже Полтав. акти 1664 р.: Ганн'і 9. 

Анонйимний, а не анонимовий. 
Антагонист м. р.; п. апіаєопізба. 
Антипирин, антипирину з гр. биті і лдбо; в Г. 

автипірина ж. р. з п. апбурігупа. 
Антін, Антдбна, 'Янти)ній З "А»тфоос; а. Антбн. 
Антиквар, -ра, мн. -ри. 
Антихрист, днтікрієл'ь З фитідоістос, а не ан- 

цихрист. 
Аорист з гр. дбогтос; в Г. аорист. 
Апарат г. з п. арагаї, на В. У. -- ризи, цер- 

ковна одіж, святий посуд. 
Апель г. п. фр. -- відбзва, поклик. 
Апельсин див. помаранча. 
Апелювати, а не апелірувати ж. нм. 
Апенини, Апенин, а не Апенинів. 
Апокалипсис, апокалипсису м. р., 'Япокдалуфісь 

з гр. длохддуичіс; В Г. апокаліпса ж. р. з п. аро- 
Каїрва. 

Аполлон, Аполлбна; в Г. Апблльо з п. Ароїїо. 
Апостат м. р.; п. арозббайа. 

, Апостол, апостола, апбстольський, апобстоль, 
апбстольскій з гр. длботодос; в Г. часом апостол, 
апостбльський, див. Словн. Куз. 21. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 2 
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Аптика або аптека, давні аподнка, апотеєка 
з гр. длодууии (склад, комора). ВГ. інколи аптика. 

Аптикар, -ра або аптекар, -ра, мн. -рі. 
Аравія, "Ярдавїл з гр. "Аоафіа, аравийський, 

арапський. В Г. Драбія з пт. Агабіа. 
Арбітер, арбітра, а не арбітр. 
Аргумент, аргументу, мн. аргументи, ане ар- 

гумента п. 
Аргументувати, а не аргументирувати ж. нм. 
Аренда, арендар, -ря, арендувати з сер.-лат. 

агтепда, -- ці форми часті в Г.; на В. У. зви- 
чайно оренда, орендар, -ря, орендувати. 

Аребметер, аребметра, а не ареометр; Агеотеїег. 
Арешт (народнє: гарешт), арештант, арешту- 

вання (в Г. арештбванє), арештувати, арештбва- 
ний, з нм. ДАгте5і; арест ж. з фр. агге5і; мн. 
арешти, а не арешта п. 

Арифметика або арихметика з гр. фони); 
форма аритметика з п. Див. Ф. 

Аромат, аромату м. р. з родов. відм. гр. тб 
йосис -- дофисят-, мн. аромати; ц.-сл. дршмать, 
Ми. Арюміть, В Г. ардма, або арбмат, мн. аро- 
мата з п. 

Арбн, Арбна, Яармінь з гр. 'Ааооду; в Г. 
А"рон п. 

Артезіянський колодязь чи а--ка криниця; 
в Г. артезійська кирниця з п. агіезу|зКа. 

Артикул або артикул, з лат. агійсиіц8; мн. 
артикули. 

ртіль, артілі ж. р. 
Артист, р. в. артиста м. р.; пт. агбубіа. 
А"рфа, рідко гарфа, з нм. Нагів, а це -- 

з сер.-лат. пагра, гр. фолт; п. Багіа або агіа. 
Архангол, архангола, з аркАнгєль; арх. ар- 

хангел. 
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. Архив, архиву м. р. з лат. агсріуит через 
нм. да5 Агсріу, мн. архиви. В Г. мн. часом ар- 
сіїва з п. 

Архимандрит, -дрита, арунмандрйть 3 фоді- 
насудоітце, лат. агспітапатіа. 

Архієпископ; в Г. архіепископ а. 
Аршин, мн. аршини, аршин (а не аршинів). 
Асавула див. осавула. 
Асекурація г. п. лат. -- забезпечення, стра- 

ховка, страхування. Див. штраф. 
Асекурувати г. п. лат. -- забезпечувати, стра- 

хувати. 
Асиста г. п. лат. -- це слово на В. У. не 

вживане, тут: товариство, оточення, присутність. 
Асоціяція, а не асоціація. 
Атака ж. р., рідко атак м. р. з фр. Іа абадие. 

В Г. тільки атак м. р. з п. абак: Дістав серцевий 
атак ,Діло" 22 10059, 

Атаман, але частіш отаман (з тат.: аа -- 
батько і кіатап -- сила, тьма, 10000 війська). Наші 
грамоти ХУ-го в. вже знають це слово: вата- 
ман, 2 двинські грамоти знають його з ХПІго 
віку. 

Атаназий г. п. див. Афанасій. 
Атени г. п. див. Афини. 
Атлантичний океан, а не Атлантичеський м. 
А"том, атому з гр. фтошос, йдтомний; рідше 

атбм, атомний з фр. аїот. 
Атобн г. п. див. Афон. 
Атрофувати, а не атрофирувати м. нм. 
Атут г. п. фр.-- на В. У. не вживане слово, 

тут -- кбзир. 
Афанасій, "Пданісїй з "АЗамасюос, частіш -- 

Опанас. В Г. Атаназий з п. Аіапазу. Див. Ф. 
Абкт, афбкта, мн. афекти, а не афекта п. 



Айни, Афин, "Явійни з 'Л9йтаг:; в Г. Атенч 
з п. Аїепу. Див. Ф. 

Афиша ж. р. з фр. Іа аНіїсре, з лат. аїйха; 
в Г. афіш м. р. з п. айв. 

Арон, Афбну, афбиський, ц.-сл. ''Яддбниь. даабн- 
скій, гр. "АФос., В Г. Атби, атбнський п.; Франко 
в цім слові постійно писав ф, а не т: На Афбні 
дзвони дзвонять, ,Їв. Виш." 37. Спить афбиськая 
гора, їб. 35. На афбнській горі, ,Зах. Б." 52. 
Див. Ф. 

Б. 

Баба, мн. баби, баб, рідко: бабів. 
Бабин, а не бабин. 
Бабільон див. Вавилон. 
Бабусин, а не бабусін. Бабусині речі, Кв.-Осн. 
Бавитися, це - забавлятися, розважатися, ба- 

ритися: Ой їдь, милий, та не бався, бо ти мені 
сподобався, Чуб. У. 12. В Г. з п. РБамів слово 
бавитися визначає часом і пробувати, бути. -- 
Прик. сп.: бав, бався. 

Бавовняний, а не бавовняний. 
Багаж, багажу, багажем. 
Багатий, багатир, багатирський, багатіти, ба- 

гатство, -- так це слово пишуть і постійно ви- 
мовляють на В. У.; давні: когат', когатьій, Бо- 
гатьство, богат'Кти. В Г. вжив. частіш арх. форм: 
богатий і т. п. 

Багатий, багатший і багатіший, ми. багатчий. 
Багатий на що (в мові п. У со): Багатий на лати 
та на дрібні сльози, Номис. Либонь же ти на ро- 
зум не багатий, Гр. Богатий у всілякі тони, Леп. 
З гл. 16, -- це п., треба на. 

Багатир, -ря, -реві, -рем; а не багатер п. 



Багатіти і багатшати на щось або чим: Ба- 
гатіти нашим коштом, Гр. 11. 

Багато, р. багатьбх, д. багатьом, ор. багатьма, 
ідше -- багатьома. Багато чого: Багато щастя, 
Гр. "Під т. в." 24, В багатьох місцях, а не: в ба- 
гато місцях г, з п. 

Багатство; вимова: багацтво. 
Багнет, багнету; в Г. байонет з нм. Ва|опеїі. 
Багно, багна; мн. багна, багон. 
Бадьорний, частіш -- бадьбрий. 
Бажання, в Г. бажане. Зробити щось на ба- 

жання, рідше -- з бажання, а не по бажанню. 
Бажати, бажаю кому чогось. Бажають сонця 

і світла, Б. Леп. 8 жит. 30. 
. База ж. р. або базис м. р. з гр. васіс; нм. 

Вазі8, п. Бала. 
Базар, базару; базарувати ; и. базарю. база- 

рювати. 
Базі, базів. 
Байда, Байди, а не Байда. 
Байдики, байдиків. 
Байдуже про або за кого-що; в Г. о кого- 

ЩО а. п. А йому тро все байдуже, Кул. ,Ч.Р." 
325. Також: байлужно. 

Байдужий, рідше -- байдужний, а не бай- 
дужній. Байдужий до кого-чого. Байдужним 
стати на кров. Б. еп. 8 гл. 97. В Г. частіш бай- 
дужний. 

. Байдужість до кого-чого, про кого- що; 
рідше - байдужність. В Г. частіш -- байдужність. 

Байонет див. багнет. 
Байрак, з байраку, в байраці. 
Байрон, а не Байрон. 
Байстер, байстра, байстром. 
Баки, баків. 
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Баклажан, з баклажану, з перс. радЦап. 
Бакциль див. бацила. 
Бал, балу -- оцінка учня в класі, з нм. Ваі, 

м. балль; в Г. з п. нота, кляса. 
Бал з історії, а не по історії м. 
Балакати про кого-що: Що про те балакати, 

Кул. 162. 164. 401. В Г. балакати о що а. п., 
а часом балакати. Балакати українською мовою, 
телефоном, а не: ка укр. мові, по телефону. Не 
вживати слова ,балакати" де не треба, бо в по- 
важній бесіді не балакають, а-- розмовляють, ве- 
дуть бесіду, тбчать мову, говбрять. Див. по, го- 
ворити. 

Балакати, а не балакати. 
Баланс, балансу, з фр. Раїап5, англ. Баіап5; 

в Г. білянс з п. ріап58, нм. діе Віїап7. 
Балбевий і бальовий. Бальове плаття. 
Балтика ж. р. і Балтик м. р., Іа Ваїаме, англ. 

ВаЦіс, п. Ваїбука і Ваїук. Па В. У. частіш -- 
Балтийське море. 

Баль, з балю, на балю і на балі. 
Бальзам, з бальзаму, рідше-- бальсам, давнє 

калсам'ь З Гр. ВеЛсашос, нм. Ваізат. 
Бальзамувати, а не бальзамирувати м. тм. 
Бальон див. мняч. 
Бандерія г. з п. Бапдег|а (а це з іт. рапдіега): 

Владику приймали серед дуже численної бандериї 
з двох сіл, ,Мисіонар" 1923 р. кн. ХІ ст. 169. На В. У. 
не вживається, тут-- процесія, гонорова сторожа. 

Бандербдля ж. р., а не бандероль. 
Бандит, з бандита; п. з іт. рапдуба. 
Банкрот, а не банкрут нар. 
Банкротувати, а не обанкротитись м. 
Банно г.; на В. У. - скучно, тужливо, сумно, 

тоскно за ким-чим. 



Бантиш і Бантиш. 
Банувати г.; на В. У. тужити, сумувати, ску: 

чати за КИМ-ЧИМ. 
Банька, а не банка м.; мн. баньки, баньок. 
Баран, барана, а не барана м., мн. барани, -нів. 
Баранина, в Г. баранина. 
Баранович, а не Баранович.: 
Баратинський, а не Баратинський. 
Барбара див. Варвара. | 
Барва (з че. Багуа), колір (з лат. соіог через 

п. Коіог) - рівновживані, визначають цвіт; давнє 
наше слово -- цвіт, цюКти.; сам предмет -- краска, 
краска або фарба з нм. Кагре. Купив краски зе- 
леного цвіту. 

Барвінковий, в Г. часто бервінковий, барвін- 
ковий. 

Барвінок, з барвінку, з сер.ллат. регуїпса- нм. 
БагуіпКеї, че. рагуіпек, з че. - п. рагуіпек. В Г. 
часто бервінок (в. укр. позичка давня, коли ще 
теперішнє нм. й бреніло як а). 

Бардичів див. Бердичів. 
БарельбФ, барельєфу, з фр. Бав-геїеї. 
Бар'єр, бар'єру м. р. з фр. Раггідге; в Г. 

барієра ж. р. з п. Багіега (а це з іт. Баггіега). 
Барзо -- загально-слов'ян. слово, у нас вжива- 

ється з передісторичного часу, але в формі борзо, 
напр. в Шат. Літ.: Пенди воржє 506. В Пересопн. 
Єв. 1556 р. часто. Пізніще це слово вжив. в формі 
барзо; в Думах 11 раз: барзо рано 83. 84 і т. п., 
14 рази барзе: барзе скоро 104 і т. п. На В. У. 
ці слова тепер вимірають, заступаються словами: 
барзо -- дуже, а борзо -- скоро, хутко, швидко; 
але в Г. ці слова ще часті. 

Барйло з гр. вВаобей через сер.-лат. рагіШи8, 
рагіїе; барйлко, в Г. барйвко ми. 
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Барометер, барометра, з нм. Ваготбіег, а не 
барометр. 

Басарабія і Бесарабія; басарабський і беса- 
рабський; м. Бессарабія, бессарабскій. Сочавська 
грамота 1395 р.: Поєкодю Басаравкского, В Баса- 
рабії, Коц. 27. Басарабські лани, ір. Рум, Вабага- 
ріа, фр. Везбагабівє, нм. Веб5агарієп, англ. Вез5а- 
гаріа. 

Басейн, басейну, з фр. Іе Базвіп, нм. Раз Ваз- 
віп, п. разеп. 

Баєма, басми, з тюрк. Ба5зта (відтиск); в Г. 
басма, п. 

Баста -- годі, досить, з іт. раза. 
Бастібн, бастібну, з фр. равіїоп; в Г. бастіон з п. 
Бастувати див. страйк. 
Басурмен, бесурмен, частіше бусурман; давні: 

Бусурмант. вєсурманнит. 
Баський кінь, а не баский. 
Батарвя; в Г. батерія. 
Батий, Батия; в Г. Батий п. 
Батіжок, батіжка, а не батожок а. 
Батбрій, Батбрія, а не Баторого п. 
Батьки див. родичі. 
Батьківський; в Г. батьківський. | 
Батьківщина; в Г. батьківщина. Див. віт- 

чина. 
Батько, батька, кл. в. батьку; мин. батьки, 

батьків; див. родичі. 
Батюшка м., треба -- пан-отець або священ- 

ник. Див. ці слова. 
Батюшков, а не Батюшков. 
Бацила ж. р. або бацил м. р. 
Бачити, бачу, бачиш, бачать (а не бачуть); 

бачучи. Бачити на свої очі, рідше -- своїми очима: 
Див. видіти. 
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Бачність п., треба -- увага, пильність, осто- 
рбжність. 

Баша з тюрк.; в Г. баша п. 
Башибузук, з тюрк. Рає -- голова, ризик -- 

зіпсутий; в Г. башибожук. 
Бджола, мн. бджбли, бджіл; а не бжола. Див. 

пчола. 
Беатриче ж. р., не відм. 
Бебехи, бебехів. 
Без з родовим відм.: без хати. Ми. в зах.-у. вжи- 

вається і в значінні ,через": Тікайте без подвірє, 
без садок, Б. Леп. З ж. 58; але в літ. мові без 
в значінні ,через" не вжив. -- Перед всіма ти- 
хими звуками без в вимові змінюється на бес, але 
на письмі пишемо тільки без. 

Без, ббезу, безом, квітки на безу і на безі, ми. 
ббзи, безів. В Г. з п. без, бзу, на бзу, мин. бзи. 
Кидає мовчаливі тіни на бзи (треба: ббзи), Б. Леп. 
З гл. 92. 

Безвідрадний г. .м., треба -- нерадісний, без- 
радісний. 

Безвинно, в Г. безвинне а. 
Безвідний, а не безводний а. м. 
Безвстидний г. з п. Бегугвбудпу; на В. У. без: 

стидний. 
Безвстидник г. з п.; на В. У. безстидник. 
Безвстидниця г. п.; на В. У. безстидйиця. 
Безветидність г. п.; на В. У. безстидність. 
Безглядно г. з т. регмлрівдпів; на В. У.: не 

зважаючи ні на що, гбстро, сурбво, немилосердно. 
Безголов'я, ліпше -- безголів'я. 
Безгрішша, мц. безгрішшя. 
Безкорисний, а не безкористний; в Г. безко- 

рисний. 
Безкраїй, безкрайого Гр. 241. Степ безкраїй 



М. В. І. 61. Але частіш: безкрійний: Степ без- 
крайний топне в млі, Щог. В. 151. 

Безладній, -ня, -нє Коц. 36, також і безладний. 
Безматерній, -ня, -нє, а не безматерний. 
Безматній, -ня, -нє, а не безматний. 
Безнастанно г. з нм. орпе Гпіегіа88; на В. У. 

без перестанку, постійно, невпинно. 
Безоглядний, а небезоглядний. 
Безпека г.; на В. У. частіш -- безпечність, 

спокій. 
Безперерйивно м., треба: невпинно, постійно, 

без перестанку. 
Безпечний від чого або про що: Від неї на; 

віки безпечний, Б. Леп. З гл. 62. Безпечен про 
небезпеку бував, Кул. Байда 99. Безпечно, арх. 
безпечне: Безпечно спать полягали, Думи 70. 88. 
Вимова: безпечний або безпбешний. 

Безпокодіти, прик. сп. не безпокій і не безпокобй, 
але частіш з лат. -- не турбуй. 

Безпосередній, -ня, -нє; в Г. безпосередний. 
Безпосередньо, а не безпосередно. 
Безправно, арх. безправне. 
Безпутній, -ня, -нє; в Г. безпутний. 
Безрога див. свиня. 
Безсторонній, -ння, -ннє; в Г. безсторбиний. 
Безсторонньо; в Г. безсторбино. 
Безумний а., частіш -- нерозумний). 
Безуслівно м.; треба -- безумовно. 
Безхатній, -ня, -нє; в Г. безхатний. 
Без'язикий, а не без'язичний гм. 
Бекон, а не Бекон. 
Бельвю не відм., з «рр. Вейупе. 
Бемоль, бемблі ж. р. Фальшива бемоль. 
Бенгальський вогонь. Все залите було зеленим 

бенгальським вогнем, Коц. 44. 
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Бендер, з Бендеру м. р., або Бендери, з Бендер. 
Бенедикт, частіше -- Венедикт. 
Бензйна ж. р. г. п. з іт.; на В. У. частіше-- 

бензин м. р. з нм. фр. Бепліп. 
Бенкет, бенкету, хоч фр. рапдцеї, м. банкеть. 

Бенкети великі, Думи 130. 
Бебтія з гр. Боготіа, а не Бебція п. 
Беранже не відмінюється. 
Бервено г. а., єркввно; на В. У. колода. 
Бервінок див. барвінок. 
Бердичів, з Бердичева, а не Бардичів; дав. 

відм.: к Бердичеву, а не Бердичевові. 
Берег, частіш -- беріг, з ббрегу, берегом (в Г. 

берегом), на березі (а не: на берегу м.), мн. бе- 
реги (а не: берега м.), берегів. 

Берегти кого-чого або кого-що: Берегти хати 
або й хату. Берегтися кого-чого: Берегтися вогню. 
Берегти, зах.-укр. беречи; бережу, а не берегу м.; 
прик. бережи, а не береги м. 

Бережани, з Бережан. 
Бережанин, мн. бережане, бережан. 
Бережений -- дієприкметник, бережбений -- 

прикметник. 
Береза, мн. бербзи, беріз; зах.-укр. часто і бе- 

рест: Сосни, берести і дуби, Леп. З гл. 90. 
Березень, березня; в Г. звичайно март або 

березіль, березбля. В давнину було: вр'ікзьнь 
і еєрєзозол'ь, але визначали аргіїв. 

Берем'я а. зах.-укр., вр'Жма, вєрєма; на В. У. 
тягота, тягар. 

Берест на В. У. звичайно кажуть на березову 
кбру; зах.укр. -- береза. Див. береза. 

Берестя Литовське, а не Брест-Литовськ м. 
Беречи з. у. див. берегти. 
Беріг див. берег. 
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Берліг, з берлогу м. р., давнє ккрасгь; а не 
берлога ж. р. м. | 

Берне не відмінюється. 
Бесарабія див. Басарабія. 
Бесіда, давнє кєсіфда, по пам'ятках відоме 

з ХіІ'го віку як -- мова, промова; в Г. це гарне 
слово часте, на В. У. рідше; на В. У. ббсіда чи 
беседа визначає ще й гулянку: Я у беседі була, 
мед-горілку пила, Пісня. 

Бесідник, давнє кєсідькники. ПО пам'ятках ві- 
доме з ХП-го віку як -- промовець; гарне слово 
бесідник частіше в Г., на В. У. частіш промовець. 

Бестужев, -жева, а не Бестужбв. 
Бесурмен див. басурмен. 
Бетлеєм див. Вифлеєм. 
Бетсаїда див. Вифсаїда. 
Бетховен, Веіпоуеп, в Г. Бетговен «еп. 9 гл. 31. 
Бецирк се. м.и., на В. У. не вживається, тут 

ловіт, повітовий уряд. 
Бешиха, з рум. БехіКе (лат. хебіса), а не би- 

шиха. 
Бжола див. пчола. 
Би вживаємо лише по приголоснім звуці: 

казав би, Думи 144, рад би 111. По голоснім звуці 
би звичайно скорочується (в мові російській не 
скорочується) на б: було б, Думи 70, которому б 
137. Часточки би, б ставимо по ся: я згодився б, 
а в Г. ставлять перед ся: викрилобися. Часточки 
ці переважно ставимо по дієслові, рідше по ін- 
ших частинах мови: я ходив би, рідше: я б ходив. 
Часточки би, б пишемо окремо від слів, а в Г. 
пишуть разом з ним. 

Бибиков, а не Бибиков. 
Бив, била, било, били а..мк., треба: був, була, 

було, були. 



Бинда див. стрічка. 
Биндюг, з биндюгу, з нм. біпдеп; а не бендюг. 
Бинт, бинта, з нм. Віпде, бинтувати з нм. 

ріпдеп. В Г. бандаж, бандажувати, п. рапда?, Бап- 
Фадомає з фр. рапдаєв, Брапаєт. 

бирон, а не Бирбн. 
Бистрий а., вживається не часто, частіш в ви- 

разах: бистра річка, бистра вода, бистрий на ро- 
зум, бистрий на очі; в розумінні скорий, жвавий 
слова бистрий вживається рідко. 

Битися, а не бити перестало серце. Битися 
за кого що, в Г. часом о кого-що а. п. 

Битва а. г. м., ліпше бій. 
Битком г. м.: Битком набита саля ,Гр. В." 

222: в Г. часто. На В. У. тільки: цілком, зовсім, 
до країв, до берегів. 

Битопиє, з битопису м. р.; арх. битопись ж. р. 
Бич а. г. м.; на В. У. батіг, палка. 
Бібліотека з гр. вівЛліоді)хт, лат. бібуйоїреКа, 

а не біблібтека. 
Бібліотекар, гра, мн. -рі; в Г. бібліотекар. 
Біблія і библія, з гр. ВівЛіа. 
Бібула г. п., на В. У. промокачка, а бибула -- 

товстий папір на обгортку. 
Біг, Бога або Буг, Буга чи Бог, Бога річка. 
Біг, Пан Біг зажд.-укр.; на В. У. звичайно 

Бог, рідко Біг, постійно Господь Бог, а не Пан 
Бог п. 

Біг, з бігу, бігом, в бігу; присл. бігом. 
Бігти, з.у. бічи, бігчи; біжу, а не бігу м.; 

біжать, а не біжуть му.; біжачи, або біжучи, але 
частіш бігши; прик. біжи, а не біги м., рідше - 
бігай, з к'Жгай. Бігти по когось-щось, а не за ким- 
чим: Бігай-но по Тетяну, Коц. 46. Бігти за -- це 
бігти позаду Собака бігла за возом. Бігти від 



кого-чого: Біжи від гріха, арх. біжи гріха. Бігти 
дорогою, а не по дорозі ж.: Ой бігайте-біжіть 
шляхом да наженіте Касю з ляхом, Чуб. У. 908. 
Див. по. 

Бідкатися чим: Ніколи чужим лихом бідка- 
тись, М. Вовч. - 

Бідний на щось: Бідний на хліб. 
Бідніти на щось: Збіднів на хліб. 
Бідняга а. г. м.; на В. У. бідняк, бідолаха, 

бідорака. 
Бізантія див. Византія. 
Бій, бійка за щось, в Г. о щось а. п.; бій, 

ббю, в бою, мн. бої, боїв. 
Бійка, р. мн. бійок. 
Бік, з ббку, на ббці, а не на боку ж.; мин. 

ббки, а не бока м.; ббків. Вираз: з мого боку чи 
з моєї сторони -- це п. 2 те) 8кгопу, а це з нм. 
паеіпегєвеііїє. ЛЯ не буду перешкоджати чи зава- 
жати, а не: з мого боку не буде перешкоди. 

Білйити, білю, білиш, білять, а не білють; бі- 
лений, а не біляний му. 

Білє г. м.; на В. У. - білизна, плаття, бдіж чи 
одбжа, часом -- хусти. 

Біліон, в Г. біліон п. 
Бика див. вивірка. | 
Біль, з болю м. р., а не ж.р. ж.; бблем, а не 

біллю; мн. бблі, бблів. Давнє коль було м.р. або 
ж. р. Затих біль, Гр. 27. Неприспаний біль, Черк. 
І. 83. Пекучий біль, Фр. З в. 62. 68. Гострим бо- 
лем пройняло йому груди, Гр. 316. 

Більше або більш вживається для другого 
ступіня порівняння рідко, -- лише при рідких та 
багатоскладових словах, особливо при дієприкмет- 
никах, що звичайно не творять цього ступіня на 
«ший або -іший: Вимовляє ся з більш відкритою 
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ямою Тимч. 16. В найзруйнованшому будинкові 
»Ділоє Ж 10029, ліпше б: В найбільше зруйнова- 
нім будинкові. -- Не вживати більш при звичай- 
нім 2 ступіні: міцніший, а не: більш міцний. -- 
Більше від кого-чого: Ти від нас гріхів більше 
маєш, Думи 93. 

Більшість, більшости, більшістю. 
Біля з род. відм.: Мостились біля вікон, 

Коц. 5. 
Біляний му., треба: білений. 
Білянс г. п. див. баланс. 
Бір, бору, в бору. Птиця в бору защебетала, 

Дум. 111. 
Бісер, бісерний г.; на В. У. бисер, бисерний, 

давнє висєрт. 
Біскуп -- тільки у римо-католиків; у право- 

славних і греко-католиків -- єпископ. 
Бірштеке або біфстекс, в Г. біфштик, англ. 

Бееївівак. 
Біцикль г. з п. БісуКі, англ. РБісук! (вимова: 

байсейкль); на В. У. тільки велосипед, народнє -- 
лисапет. 

Бічи з.-у. див. бігти. 
.  Блават г. п. пм.; ва В. У. -- волбшка, ва- 

сильки. У житі волошки синіють. Без васильків 
і без рути спочивайте, діти, Шевч. 204. 

Блаватний склеп г. п. нм.; на В. У. -- ману- 
фактурний магазин, продаж матерій. 
- |  Благатиза, про кого-що: За їх милосердного 
Бога благали, Думи 87. В Г. бл. о що а. п.: Бла- 
гав о поміч Мак. 210. 

Благо, в Г. благо; давнє кадго. 
Благословляти кого-що, а не кому п.: Нехай 

благословить вас Бог, але частіш: Нехай побла- 
гГословить вас Бог. 



Блазень, блазня, блазнем. 
Блакйт, блакиту м. р.: Зори на небі з бла- 

киту виринають, Кул. Дз. 145. Мчитесь ви по 
мглистому блакиті, Фр. 8 в. 23. Часом ж. р.: 
Ясна блакить, Коц. 5. В Г. блакіть ж. р. 

Блакитний, -на, -не, а не блакитній. 
Бланк або бланок м. р., р. в. бланка, мн. 

бланки, бланків. 
Блестати г.; на В. У. блищати, блискати. 

Шаблюки блищали здалеку, Кул. 169. 
Блбяти а. г. м.; на В. У. мекати, бекати. Ціла 

отара овець та кіз мекала та бекала, Лев. І. 126. 
Ближній, -ня, -нЄ, давнє клижьній, ближнього 

Гр. 256. 
Ближчий (вимова: блищий), Тимч. 118; в Г. 

близший. Ближче (вимова: блище) Коц. 34. Гр. 
165. 108. 278, в Г. близше. 

Близь а. г. .м.; на В. У. близько, коло, по- 
близу. 

Близький, а не близький м. Близький, близько 
до кого-чого, часом кого-чого, а не кому-чому п.: 
Він уже близький до смерти або: близький смерти. 
Близько ляхів живе, Думи 146. 

Блиск, рідше блеск, з блеску, давнє квлискь, 
єльскь, влєскь; В Г. лиск п. 

Блискавиця, блискавий, блискавка, блиснути, 
блискучий -- в цих словах початкове б на В. У. 
не відпадає, а в з.у. під м. впливом відпадає. 
Давні: клисканнієв, клискь і т. Пп. все з в на ПОо- 
чатку слова. 

Блискати, блискаю; влискати, клискаю. 
Блиснув, блиснула, блиснуло, блиснули: В полі 

блиснув огонь. Блиснула оком на Антося, Свідн. 
205. В Г. блис, блисла, -ло, -ли: В печі червоний 
блис огень, Леп. З гл. 1483. 



Блищати, а не блистіти; давнє клиціати і Бл6- 
шатн. Блищало золото самовара, Коц. 57. 

Блідий, а не блідний, рідше -- блідний. Блі- 
дий місяць, Шевч. 1. Давнє: вл'кдьй і Бл'кдьний. 

Бліднути, блід, бліднувши. 
Блокувати, а не блокирувати м. нм. 
Блоха і блоха, мн. блохи, бліх. 
Блуд в Г. з п. визначає - помилка. На В. У. 

слово блуд визначає лише блуждання або гріх. 
Блудити -- це збитися з дороги, часом -- казати 
неправду: Ото ж тая дівчинонька, що сонна блу- 
дила, Щевч. 3. Ой ти, дівчинонько, ти словами 
блудиш, Метл. 78. Світом блудить, Леп. З гл. 27. 

Блукати світом, а не блукатися. 
Блювання; в Г. блюване. 
Блюхер, Війспег; в Г. Бліхер. 
Бо в церк.-сл. і давній укр. мові все ставили 

не на початку речення, а на другім місці, напр. 
Гал. бванг. 1144 р.: нді, нзмкроша ко нціюиаюцен 
Мт. 229, -- іди, вимерли бо... В Думах: Ти ж бо 
то п'єш-гуляєш 142. Старші письменники дуже 
любили цей зворот, але тепер ми вживаємо його 
лише в поважній бесіді, а в звичайній мові ста- 
вимо бо на першім місці. -- Не слід ставити бо 
зам. що в побічних причинових реченнях, як то 
часто роблять в Г.: Мешканці затревожилися 
тому, бо (ліпше -- що) боялися війни, ,Бож. Спас." 
50; це проте ара. 

Бод с. р. і не відмінюється; в Г. бба п. 
Бобер, бобра; арх. бобр. 
Бог, Буг і Біг річка. 
Бог, мн. боги, в Г. боги. Бог заплать а. Богу 

духа винен а. 
Богадільня, а не богодільня, з давнього бога 

ДКала (для Бога). 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 8 
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Богатий див. багатий. 
Богдан; в Г. Богдан п. 
Богомільний Коц. 11, а не богомольний а. м. 
Богословіє с. р., того ж роду болг. богословіе, 

серб. богословье; споконвіку це слово було в нас 
с. р.! когословию. Під впливом гр. 9єодоуіє в ХУІЇ 
віці у нас часом стрічається форма богословія ж. р. 
Відомий твір Кирила Ставровецького носив назву: 
Зєрцало вРослокїа, Дзеркало богословія, 1618 р. 
Але видання посмертні вже мають назву : Зєрцало 
когословін, так в вид. 1696 і 1790 р. 

Богуслав, богуславський, а не Богослав. 
Бодяк, бодадк--часте в Г.; на В. У. звичайно 

будяк, мн. будяки: На стерні будяк стояв, Свидн. 45. 
Боєць, бойцЯя; в Г. боєць, б6йця. 
Божественний -- це давня укр. вимова; нова 

з м. божбственний. 
Божитися; божився, що невинний; в Г.: Бо- 

жився на свою невинність, Чайк. Мал. 86. 
Божник, -ка; в Г. божник. 
Божниця г. п. -- синагога; на В. У. частіш 

кажуть: жидівська школа або просто школа. 
Божок, божка; в Г. божок, божка. 
Боз, бозина, бозинбвий г.; на В. У. буз, бу- 

зина, бузинбвий. 
Бойки, бойків. 
Бойовий; в Г. боєвий. 
Бойовище; в Г. бобвище. 
Бокачіо (з Боккаччіо) не відмінюється. 
Боки, а не бока м. 
Болгарин, мн. болгари, болгар. 
Боліти -- це неперехідне дієслово: Мені або 

в мене болить голова. Довго нога в його боліла, 
Гр. 122. Нога у його ще болить, Гр. 166. -- В Г. 
під п. впливом звичайно вживають слова боліти 



як перехідного дієслова: Рука боліла його, Мак. 
94, Болить мене голова Жел. Сл. 39, -- це: (Нома 
тіе роїї. - Болить голова за хліб, в Г.о хліб а. п. 
Див. розболітися. 

Болотистий, а не болбтистий м. 
Болото, мн. болота, болот. На В. У. в зна- 

чінні ,грязь" скоріше скажуть: На дворі грязь чи 
грязюка, а не болото. В Г. з пт. кажуть болото, 
а не грязь: Христос зробив болото зі слини, Ру- 
дов. 72; це місце у Куліша і Морачевського -- 
грязиво, а не болото. 

Болюче стало йому; в Г. болючо. 
Боля му. див. біль. 
Болачка, р. мн. болячок; давнє колічка; В Г. 

боляк. 
Бомага і бумага м. з гр., частіш -- папір. 

Давнє квумага. Див. папір. 
Бомарше не відмінюється. 
Бонапарт Наполебн. 
Бондар, бондаря; в Г. боднар; з нм. Вййпег; 

давнє квотарь -- бочка. 
Бонна, р. мн. боннів або бон. 
Борба див. боротьба. 
Борджіа не відмінюється. 
Борець, борця, мн. борці, борців; в Г. ббрець, 

борця. 
Боржій арао.: Пішов боржій із хати Кул. 268. 

Слово вже мало вживається, звичайно: скорій, 
хутчій, швидче. 

Борзо, див. барзо. 
Борис, Берись; в Г. Ббрис. 
Борисебн, а не Бористен м. 
Боришпіль, з Боришполя, і Борипшполь. 
Бородавка і борбдявка; а не бородавка м. 

ж 
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Борозна, а не борозлна. 
Борона, мн. бброни, борін. 
Боронйити, бороню (в Г. борбню), борбниш, бо- 

рбнять, а не боронють; прик. сп. борони і борбвь; 
борбнений. Боронити своїх прав або свої права. 

Боронйитися від кого-чого, а не кому-чому м. 
Боронячись од нечистої сили, Гр. 48. 

Бороти, борю, ббреш, борють; ббрений; борю- 
чись; в Г. ббрю. 

Боротися, борюся, ббрешся, ббрються, борю- 
чись. Борбтися за кого-що, в Г. о кого-що а. п. 

Боротьба (вимова: бородьба), в Г. борба а. м. 
Боротьба з злими духами, Лев. Пов. 22. Була 
якась боротьба, Гр. 192. Боротьба за владу, в Г. 
о владу а. п. У мн. слова боротьба ліпше не вжи- 
вати; р. мн. ,боротьб" -- штучний. 

Борше а., рідке; частіш -- скоріше. 
Босий, а не босий м. Ходити босбніж, а не 

босо п. 
Босйни, босин. 
Боска Матка п., треба: Мати Божа. 
Бохонець г.; на В. У. буханець, буханця. 
Бочка, р. мн. бочок. 
Боязький, а не ббязкий. 
Бойн, Бояна, а не Ббян, Бояна. 
Боярдо не відмінюється. 
Боярин, в Г. боярин; мн. бояре, бояр, а не 

боярів. 
Боятися, боюсь, бояться, боячись. Боятися 

кого-чого, а не кого-що: Боявся жінки, Гр. 262. 
131. Боявся тих думок, Гр.291. Боятися за кого- 
що: Боюсь за батька; в Г. б. о кім-чім а. п. 

Браїлів, з Браїлова. 
Брак чогось: Брак вихбвання. 
Бракувати на означення недостатку чогось 
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звичайно вживається неособово і з родовим від- 
мінком: Бракує мені часу (а не: час мені бра- 
кує). В значінні перебірати слово бракувати вжи- 
ваємо з причин. відм.: Бракувати групшті. 

Браслет м. р., з фр. Ргаєвіев, англ. ргабеїеі; 
в Г. брансолбєта ж. р. з п. Бгаплоівіа. 

Брат, мн. брати і браття. 
Братанич, братанець, братанок, братан, брата- 

ниця, братанка, -- це давні наші слова: керата- 
ничк, Боатанкцью. Кратаньк, коатана, БраА"гАнНенА 5 

слова ці на В. У. вже не вживаються (тут Їх за- 
ступили слова: племенник, племенниця), алев з.-У. 
вони ще часті, бо підтримуються ще Й п. Ргаіа- 
пек, ргабапКа. 

Братерній, -ня, -нє; в Г. братерний. 
Брати, беру, береш, беруть, беручи; браний, 

брано, часом братий; в беру, берепі, бере. 
Брати до уваги, або з п.: брати на увагу чи під 
увагу. 

Братися кого-чого або до кого чого: Дур го- 
лови бере ся Леп. З ж. 9. Воно граматки береться, 
Гр. Болото береться до коліс, Гр. Мокрого поліна 
вогонь не береться, Прик. 

Братік, братіка, зовн. братіку, -- це звичайна 
на В. У. форма, загально-вживана, а тому не м., 
пор. ще: зіма, Вінниця, Чернігів (або в Г.: мі- 
нута, гармідер, трубіти, протів, розхрістаний). 
Старший братіку, одчини ворітця, Метл. 170. Іде 
мій братічок зозулі стріляти Метл. 2957. У Гр.: 
Братік та сестриця 108. 142. 88. Братіку 78. Спа- 
сибі вам, братіки 85, 74. Мій батечку, мій братіку, 
хоч ти не цурайся, Шевч. 18. В Думах слово братік 
стрічаємо 20 раз. В Г. братик або частіш братчик. 

Братній, -ня, -НЄ, давнє вратьній. Братяє тіло, 
Кул. 148. В Г. братний. 
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Братчик -- це член церковного братства; до 
середини ХУШІ-го віку вся Україна була вкрита 
братствами, до яких належало багато дорослого 
населення, і вони один одного звали братчиг:: 
так само звали себе й козаки. Але за ХУПІ--ХІХ 
віки слово братчик зникло з загального вжитку, 
-- тепер на В. У. братчик-- це тільки член цер- 
ковного братства, а не звичайний брат. Цікаво, 
що в Думах слово братчик не стрічається ані 
разу, зате брат знаходимо 110 раз. Але в Г. по- 
стійно вживається слова братчик зам. брат, бра: 
тік, може й під впливом м. ргаїсзук. 

Брелок, з брелока, а не брелка; годинник 
з брелоком. 

Брести, бреду. 
Брехання; в Г. брехіт. 
Брехати, брешу, брешепі; в Г, брешу. Бре- 

хати на кого-що або про кого-що, в Г. о кім-чім. 
Про Карпа набрехано, Гр. 157. 

Брехня; брехнею, а не брехньою; р. мн. бре- 
хень, часом брехнів, а не брехонь. Брехня про 
кого-що: Брехня про бінька, Гр. 284. 

Бридитися ким-чим (рідко -- кого-чого м.): 
Сиротами не бридились, Драг. 169. 

Бридкий, а не бридкий. 
Бризнув, бризнула, бризнуло, бризнули; в Г. 

бриз, бризла, бризло, бризли. 
Бризька (з бризга), мн. бризьки, бризьків 

Коц. 8. 10. 
Бринчати, бринчу, бринчиш, бринчать. 
Бритва, мн. бритви, бритов, а не бритв чи 

бритвів. 
Брити м., ліпше -- голити, голитися; хоч 

давнє крити. вритЕнти. 
Брівка, мн. брівки, брівок. 



- 39 - 

Бровари, з Броварів. 
Брови, брів, а не бровей; бровима і бровами; 

в одниві рідко: брова, брови, давнє во"ккь, кровь 
ж. р. Чорну брову, Гр. 38, брів Гр. 37. Моргнувши 
бровами Кул. 323. 

Броди, Бродів. Біля Бродів, Бирч. І. 10. 
Бронза ж. р. з лат., нм. дів Вгопле, ж. р. та; 

кож в болг., серб. і м.; а в чеськім і польськім 
ргопо м. р. з р. Їе Бгоп7е; в Г. частіш за п. 
бронз м. р. 

Бронзовий, а не бронзбвий п. 
Бронхит м. р., а не бронхитис. 
Брошюра з фо. Іа ргоспите; в Г. брошура з п. 

рговгита. 
Брус, бруса м. р., мн. збірна форма брусся. 
Брюгге, з нм. Втйсєєе, не відмінюється. 
Брюлов, Брюлова. . 
Брюссель м. р. з бельг. Вгиз8еі, нм. Вгіїявеї, 

англ. Вгиз8ві8; в Г. Бруксбля з п. ВгиК8віа. 
Бряжчати (вимова: брящати), а не брязчати. 
Буало не відмінюється. 
Бувший а., ліпше б -- давнішній чи колишній, 
Буг, Бог і Біг річка. 
Будда, Будди. 
Буде, в з.-у. буде. 
Буденний, -на, а не буденній. 
Будень (від клд'їти -- робочий, несвятковий 

день, а не ,будь який день"), а не буддень. 
Буджет дів. бюджет. 
Будівля ж. р. (а не с. р.), мн. будівлі, будівель. 
Будівничий, а не будовничий. 
Будній, будня, буднє, часто -- буденний; 

в Г. будний. 
Будьто а., часто вживається в Г.; на В. У.; 

ніби, паче, мов, буцім. 



Будучий, а не будучий. 
Будучина, а не будучина. 
Будь ласка; походить з будь ласкав (у Куліша, 

»Отеллоє: будласко 19. 44). 
Будяк, будяка; в Г. бодяк. 
Бузько, а не бузько п. 
Бузьок, а не бузьок п. 
Буйний, рідше буйний, -а, -6; в Г. буйний. 
Бук, на буку. На В. У. знають: різки, лози, 

дати хльбсту, але буків не знають; в Г. -- дати 
буків. | 

Букарештський і букарештенський. 
Буква, мн. букви, буков, а не букв. Слово 

буква з споконвіку вживається в нас, давнє куки. 
а слова літера взято від поляків з лат. 

Букбт, а не букет п. Букет квітбк, в Г. ки- 
тиця цвітів. 

Буковий; в Г. букбвий. 
Було в рос. мові часто вживається в таких 

виразах: я пошель било, она бнло виФВхала; по 
укр. ці форми треба передавати передминулим 
часом, а не формами з було: Я пішов був (а не: 
я пішов було), Вона була виїхала (а не: вона 
було виїхала). -- Вживається було і в безпідме- 
тових реченнях, коли присудком вжито страдаль- 
ного дієприкметника середнього роду: Козака 
було вкинено в яму, але він виліз з неї, Козака 
було дуже побито, проте він видужав. Що такі 
звороти не москалізм, показує хоча б таке речення 
з львівського ,Ключа Розуміння" 1665 р. Іоанни- 
кія Галятовського: ббрдце бук ккіло науйлєно. 

Бунтувати когось чи кимсь. 
Бурда, з тюрк.; в Г. бурда п, 
Бурити див. руйнувати. 
Бурлакування, в Г. бурлакованя. 
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Бурмистер, -стра, з нм. людового Бигиіябег, 
літер. Вигетеїівзіег. 

Бурнус, араб. через фр. роптпоце; вГ. бурнус п. 
Буря, а не бура; бурею, а не бурьою. 
Бусел, бУсла і бусель, бусля. З червоними, 

як у буслів, ногами, Коц. 4 
Бусурман, рідше: бесурмен, басурмен. Див. 

басурман. 
Бута г. п.; на В. У.: пиха, зарозумілість, 

чванливість. 
Бути, буду, будеш, буде, будемо, будете, бу- 

дуть, була, було, були; зах.укр.: буду, будбш, 
буде, будемо, будете, будуть, була, було, були. 
Бути за кого: Була за дружку, Лев. З себе був 
нечипурний. Був здоровий або був здоровим. 
Про давноминулий час див. було. 

Бутний г. п.; на В. У.: зарозумілий, бундюч- 
НИЙ, ПИШНИЙ. 

БуФфет див. креденс. 
Бухгалтер з нм. Висрраїег; в Г. бухальтер 

з п. риспаНег. 
Буцім, з будь сім. 
Бчола див. пчола. 
Бюджет з фр. рийєві, бюджетовий; в Г. бу- 

джет з п. ридй/еі. 
Бюлетень м. р. з фр. БиПебйіп; в Г. бюлетин 

з п. Біцівбуп. 
Бюро (в Г. бюро п.) з фр. Бигеай -- стіл до 

писання на високих ніжках (конторка), відміню- 
ється рідко: бюра, бюрбм. ВГ. бюро за м. визна- 
чає й канцелярію і постійно відмінюється: прий- 
шов з бюра, зібралися перед бюром. 

Бюрократ, бюрократа. 
Бюст, бюста, з фр. Іе Бибіе. 
Бюеон, Бюфбна. 
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В. 

В вживається з причиновим відмінком (куди? 
коли?) або з місцевим (де? коли?); змінившись на 
у може вжив. і з родов. відм.: у брата. По голоснім 
звуці попереднього слова вживаємо в, по приго- 
лоснім -- у: вона в хаті; він у хаті. 

Вавилон, з Вавилбну, вавилонський, Бави- 
лани. Гр. ВабиЛдом; не вживати Бабільон, бабі- 
ЛьЬОнСьЬКкИЙ 4. 

Вагання; в Г. ваганє, вагбванб. 
Вада серця або серцева вада. 
Важкий, а не важкий м. Важкий і тяжкий 

вживаються однаково (але важкиїс частіпі в ма- 
теріяльнім розумінні ваги, а тяжкий -- трудний): 
Тяжко-важко убогому багату любити, Пісня. В тім 
наметі є скриня важка, вся укована з міди, Фр. 
"Мойсей", Г. слово важкий вживається рідко, 
частіш тяжкій, тяжко (як в п. сіе2Ко). В Паломн. 
Данила ХП в.: Б'ьк гораук камєннму к пать тажк- 
кми. В Думах слово важко 5 раз: Важко на світі 
проживати 112. 114, 116, 1172, але: тяжкая неволя 
64. 65. 68. 91. 100. Важкий, важче Коц. 19. 

Вазал див. васал. 
Вазелин м. р. або вазелина ж. р.; п. малеїїпа 

з іт. уа58еїїйпа. 
Вакансія ж. р., рідко -- вакане м. р. 
Валбет з фр. узіей; в Г. валеєт п. 
Валіза див. чемодан. 
Вальс, з вальсу, з фр. ухаї5е: Краков'яка од- 

дпрають, вальса та мазура, ПІевч. 138. Слово ва- 
лець, 8 п. маїес, на В. У. вжив. лише як просто- 
народнє слово. В Г. звичайно валець: А з салі 
віалець ллєсь тугою, Леп. З гл. 107. 

Валюша ж. р. або в мн. валюши (сукновальня), 
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з ям. Уаїк (М аїк тйбіє); в Г. фолюш з п. 
Роїа52. 

Вандри, вандрівний, вандрівник, вандрувати 
з нм. мапдаегп, так постійно в Г.; на В. У. звичайно: 
мандри, мандрівний, мандрівник, мандрувати. 

Ваниль, з ванилі ж.р., з фр. уапійе; в Г.ва- 
нілія з п. мапі)|а. 

Ванна, з ваннів. 
Вапна ж. р.; вдавнину було капне с. р., вжи- 

ване й тепер в Галичині. 
Вапняр, -ра, мн. -рі. 
Вара а. г. п.: І навіть писнуть, сплакать -- 

вара, Фр. З в. 78; на В. У. не знають цього слова, 
тут: не можна, годі. 

Варвара, ВБаркара, не Барбара п. 
Варвар, гр. Вдовсоос; в Г. зарвар. 
Варварство; в Г. варварство. 
Вареник, в Г. пиріг. Див пиріг. 
Варити, варю, вариш, варять, варячи, варе- 

ний; в Г. варю, варять. 
Варіят г. п.; на В. У. не вживається, тут -- 

дурень, нерозумний, шалений, безглуздий. 
Варстат г. з п. хууагвіад; на В. У. верстат 

з нм. У/егК8іаї. 
Варт або вартий для м. р., варта ж. р. і варте 

для с. р.: він вартий того, вона варта, воно варте, 
вони варті. Форма варто (а не варта) вживається 
безособово (-- м. стбить): Варто щось попоїсти, 
Грінч. І. 120. Вартий, а не вартний. 

Васал, васала м. р. з фр. уаз8а), васальний; 
в Г. вдзал, вазальний за т. малаї. 

Васеліна див. вазелин. 
Васильки, а не васильки м. 
Ватра г. з рум. уаїге; на В. У. не вживане, 

тут -- огонь, рідше костер а. м. 
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Вахмістер, вахмістра, з сер. нм. масбтівіг; 
в Г. вахмайстер з сучасного нм. Уасітеїівіег. 

Вашингтон, з -тону. 
Вберегтися, уберегтися кого-чого або від кого- 

чого; зах.укр. вберечися. 
Вбитися в силу, Гр. 88. 
Вбіратися, в зах.укр. вбиратися. 
Вбіцяти г.; на В. У. обіцяти. 
Вборбна г.; на В. У. оборона. 
Вборонити г.; на В. У. оборонити. 
Вбутий г.; на В. У. обутий. 
Ввага див. увага. 
Вважати за кого-що, а не ким чим м.: Вва- 

жати кривду за правду, Гр. 27. Вважає його за 
чорта, Чуб. Вважаю за свій обов'язок, вважаю за 
потрібне, а не рахую своїм обов'язком м., рахую 
потрібним м. 

Ввечері: Того ж дня ввечері, Кул. 416. Уве- 
чері послухаю, 2 вранці поплачу, Шевч.; в Г. ве- 
чером п. м, вечір а. і ввечір а., пор.: Мєк'Жсте 
прикодлу5 кєчер'. Пов. вр. літ, вступ. Див. вечір. 

Ввесь, увесь: На ввесь ріт, Гр. 14 На що 
тоді ввесь цей лад, Гр. 241. В Г. весь а. м. Дпв. 
весь, увесь. 

Ввиді, увиді с. .м.; на В. У. на взір, на зра- 
з0к, ЯК. 

Вганяти г.; на В. У. ганяти. 
Вглиб, а не вглуб. 
Вгору Кул. От. 42, Тимч. 111. Скачуть вгору, 

Черк. І. 50. ВГ. вгору. Під гору або вгбру йти -- 
це вверх, па гбру (в рос. мові ,подь гору" -- це 
наниз, з гори). 

Вдарити, вдарю, вдариш, вдарять, а не вда- 
рють. 

Вдоволяюче: в Г. вдоволяючо. 
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Вдача, доброї вдачі, а не добрий по вдачі м. 
Вдвох, а не вдвоїх м. чи вдвойом м.: Верта- 

лися вдвох, Гр. 98. 
ВдивлЯятися в кого-що або до кого-чого: Вди- 

вляючися в темряву, Гр. 165. Вдивлятися очима: 
Вдивився в мене очима, М. Вовч. Осн. 1862. ШІ. 
59, а не вдивляти очи (Леп. З ж. 48: Пильно 
вдивляючи свої очи в сірий угол хати). 

Вдихання, в Г. вдиханє. 
Вдівець, вдівця, а не вдовець а. Див. удівець. 
Вдова по кому: Вдова по священникові. 

Я живу у одної вдови по возьнім, Леп. 8 ж. 31. 
Вдовувати. 

Вдоволити і вдовольнити. 
Вдоптати див. доптати. 
Вдре див. дерти. 
Вдуріти г., на В. У. одуріти, здуріти. 
Вдусйти з.у. з п.; на В. У. задушити. Див. 

дусити. 
Вдячний кому за що: Я вдячний вам за ласку; 

а не: вдячний ласки м. 
Вдячно, в Г. вдячне а. 
Ведений, а не ведяний. 
Ведмідь, з ведмедя -- народнє; літературне 

медвідь, медвбдя, медведем, або: медвідя, медві- 
дем; давнє медкідь. 

Ведро див. відро: 
Вежа г.; на В. У. мало вживане, тут частіш -- 

бішта (з іт. разіїа через нм. Вазіві), рідше вбжа. 
Давнє кєжа і кркжа. 

Везти, везу, везбш, везуть; вбзений, а не вб- 
зЯяний; віз, везла; зах.-у. везти; ніколи не скоро- 
чується на везть, ЯК В М. 

Везувій, з Безувія, лат. Уебпуїця; в Г. Везув 
З нм. Уебиу. 



- 46 -- 

Векселевий або вексельний; в Г. вексльовий 
з п. меКкзвіому. 

Вексель, з векселя, мн. векселі, векселів; 
в Г. вексель, вбексля, мн. векслі з п. меКз!іий, 
ууеКбії. 

Великдень, з Великодня, ік Великодню, Вели- 
коднем; вимова: велигдень. Давнє вєликь дьнкь 
єсть вже в Збірн. 1073 р., род. в. кєлика дьнє. 

Великодній, -ня, -нє; У великодню суботу, Кв. 
І. 67; в Г. великодний. Давнє було: кванкодьньної 
кр'Кма Збірн. 1073 р. 

Велитень, велитня, велитенський Коц. 9. 19. 
21. 954 (від ,великий"?); часто також: вблетень, 
вблет, велетенський. 

Вблич, вбличі ж. р. 
Величний, -на, -не, а не величній; в Г, ве- 

личний або величавий. 
Величність, в Г. вбличність. 
Веліти а., часте в Г.; на В. У. частіш при- 

казувати. 
Велосипед, велосипеду з фр. убіосірей; в Г. 

вельоципед з п. угеїосурей, або рбвер з англ. че- 
рез п. гомгег. 

Вельзевул, Бєєльзєкбль; В Г. часом Вель- 
зебул п. | 

Вельможа а., р. мн. вельмож і вельмобжів; на 
В. У. це гарне слово мало вживається, тут Частіш 
чуже магнат або тан. Давнє кєельможа. 

Ввпер, вбпра, вбприк, вепрйна, вепрбвина, 
вепрбвий -- старі укр. слова, Часто вживані в зах.- 
укр. від давнього кєпрь; На В. У. ці слова вже 
забуто, там постійно: свиня, свинина, свинячий. 
Див. свиня. 

Верба, кличн. в. вербо, мн. верби, верб. 
Верблюд, -да; вдавнину було вельвлюдь 
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і вврелюд'ь; п. угіе| Біда. В Г. вельблюд, на В. У. 
тільки верблюд. 

Верблюжий: Верблюжі горби, Коц. 16; в Г. 
гельблюжий. 

Вергати, веречи а. заж-укр. з давнього 
вкргати, врКкшти; на В. У. звичайно -- кидати. 

Вергилій, Уегсїйия, а не Виргилій. 
Веремя а. г., р. в. вервемени: Коли настане 

веремя святе, Леп. З гл. 155; на В. У. тільки: 
час, година, погбда. Див. урем'я. 

Вересень, вересня (від назви рослини верес, 
що цвіте в цім місяці) -- так з п. звуть у нас 
місяць сентябр зам. жовтень; але вдавнину, 
правда дуже рідко, було: кр'всьнь ЧИ вєрєсєнь ЯК 
назва дев'ятого місяця. Див. жовтень. 

Вересневий, а не вересньовий. 
Верета -- вжив. на Поділлі і інших зах.-укр. 

гов.; в сх.укр. -- рядиб; в Г. часто пладта. 
Веретено, а не веретено м.; мн. веретена, ве- 

ретен. 
Верівка, верйбвка а. г. м., на В. У. вірьбвка, 

вірбвка а. м.; давнє вковь, кєрек. Вірьовка 
піморгнула через трамок, Гр. 1893. Див. вірьовка. 

Вермишель, -шелі ж. р., або вермишеля, 
-шблі ж. р. 

Версальський, в Г. верзальський. 
Версія з фр. уехвіоп, в Г. верзія нм. 
Верста і верства, мн. версти, р. верст чи вер- 

стбв -- як міра, або: верств -- громадських кол. 
Ми проїхали добрих п'ять верстов, Коц. 28. Давнє 
верста. 

Верстат див. варстат. 
Вертати, верну (в Г. верну), вернеш; верне- 

ний, рідко вернутий. Бертати -- віддавати взяте 
назад, повертати щось; вертіфтися -- приходити 
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самому назад: Верни мені позичені гроші і вер- 
нися додому. Ми вернем вам добро, Кул. 227. 
У Гр.: Позичив лантуха та й досі не вернув 184; 
Грицько вернувся додому сам. 177. Череваниха 
вже не вернулася до столу, Кул. 325. ВГ. під п. 
впливом постійно зам. вершутися кажуть вернути: 
Твій сон вертає до тебе (треба -- вертається), Фр. 
З. Б. 220. Див. повертати. 

Вертер, Вертера. 
Вертіти, верчу, вертиш, вертить, вертять (а не 

вертють .му.), вертячи (а не вертючи), верчений; 
в Г. верчу, вертиш. 

Верх, до верху, зверху, на версі; в Г. до 
верху, зверху, до верха, зверха. Верх кого-чого: 
летів верх дерев. Од верху до низу, Кул. 5. 

Верхи їхати, а не верхбм м. В Г. слова вераи 
часом вживають зам. повержо: Лежать верхи воріт, 
Бирч. П. 66. 

Верхній, -ня, -нє, давнє кєруній: Верхній го- 
род, Кул. 63. В Г. верхний, -на, -нНе. 

Верш див. вірша. 
Весблий, веселіший, а не весельший; весело 

весбло, веселіше, а не весельше. 
Весблість наступає по нудьзі, а не по журбі; 

слово супротивного значіння -- нудьга, скука. 
Не плутати з словом радість. Зібралося молоде 
товариство, і веселість панувала цілий вечір. Ве- 
села пора дитяча пролетіла як сон. 

Веселощі, весблощів. 
Весельце, мн. весбльця; весельців. 
Весілля, мн. весілля, весіллів і весіль; пов- 

стало 3 нєсвєлик; зЗах.укр. весілє, подільське 
весіля. 

Весінній, -ня, -нє, давнбє кєсьній; в Г. весін- 
ний. Але зам. весінній частіше вживаємо весня- 
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ній, 3 ввсньньй: ЮДесняний день. Зійшло сонце 
веснянеє, Рудч. 

Весло, мн. вбсла, весел. 
Весна, весни, весні, вбсну, ой вбсно, мн. вбсни, 

вбсен, а не веснів. : 
Веснушки г. м.; на В. У. ластовиння: Має 

ластовиння на виду, Ном. 22 266. Усе лице обсіло 
ластовиння. 

Веспасіян, -на; в Г. Веспазіян п. 
Вести, веду, ведеш, вів, вела, вело, вели; 

зах.укр. ввести; в Г. вбла, вбло, вбли. 
Вестибюль м. р. з фр. уе8йіриїе, нм. У/евії оці; 

в Г. вестибуль з п. уге5іуриі. 
Весь г. з вькск; на В. У. звичайно ввесь по 

голоснім звуці, увесь по приголоснім; відміна: р. 
всього, всбї, всієї; д. всьому, всій; ор. всим, всею, 
всією; мес. всім, всій; мн. всі, всіх, всім, всіма 
(в Г. арх. форми: вебго, всбму, всіми; зам. всеї 
тут часом всьбї). - Не зловживати занадто частим 
вживанням слова цілий зам. увесь; див. цілий. 
Не вживати місцевого виразу всей зам. ввесь. Див. 
ввесь, увесь. 

Ветеринар, -ра, мн. -ри. 
Ветеринарний; в Г. ветеринарійний п. 
Вечерниці, вечерниць. 
Вечеря, вечері ж. р., давнє вєчерм. 
Вечеряти, вечеряю; давнє кєчЄрати, часом 

вєчєрати; В Г. інколи вечеряти, вечеряю. 
Вечір, а не вечер а. чи вечор; р. в. вечора 

(частина дня) і вечору (вечірка), а не вечера а.; 
увечері, ввечері (в Г. вечером м. п. або вечір чи 
вечір а). Давнє вечер'к. Див. ввечері. 

вчірній, -ня, -нє, давнє кєчєрьній. Сияють 
скрізь вечірню тінь, Кул. 218. Зоря вечірняя або 
Вечеровая. В Г. вечірний. 
УКРАЇНСЬКИЙ СтИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 4 
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Вечірня відправа; арх. Вечерня. 
Вечоріти, а не вечеріти. | 
Вженити г.; на В. У. оженити. 
Вженйитися г.; на В. У. оженитися. Див. 

оженити. 
Вжесточитися а. г. .м.; на В. У. озвіріти, за- 

взятися, запектися (ожесточитися а. м.). 
Вживати кого-чого, а не кого-що: Хліба-соли 

уживала, Кул. 190. Речєй крадєнюут вживали 
Полтавські акти 1670 р. ст. 192. Більш уживаний, 
а не вживаніший. 

Взавтра, узавтра, рідше: завтра; давнє завтра. 
Взагалі не змінювати на узагалі. 
Взаїмний, взаїмно, взаїмність (не вживати 

взаємний) а. г. м.; на В. У. це рідкі слова, тут: 
обопільний, обопільно, обопільність. 

Взбагатити г. п.; на В. У. збагатити. 
Взглядно г. п. нм., часто вживане в Г. слово, 

але зовсім не відоме на В. У.; значіння слова 
взглядно: 460, чи, а саме, а власне, точніше ка- 
жучи. Вибори, взглядно правибори, Леп. З ж. 9. 
В Г, це слово перейняте з тп. у 2єЇедпіе, а це -- 
точний переклад нм. Ррегійсїйсп або Безіевитез8- 
уу еі8е. 

Взглядом, часто вжив. в Г., з п. у 2єЇедет; 
на В. У.: до, відносно, стосовно, щодо, супро- 
ТИ, для. | 

Взивати на, за, про поміч; в Г. о поміча. п. 
Взірець, взірця, а не взорець. 
Взноситься за церквою гора г, п.; на В. У. 

піднімається, стоїть, знаходиться гора. 
Взріст г. з т. м2го8і; на В. У. зріст, зрбету: 

Сама красна, чепурна, хорошого зросту, Мл. л. 
сб. 203. 

Взяти, візьму, візьмеш, візьме, візьмуть, взяла, 
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взяло, взяли; в Г. вбзьму, вбозьмеш, вбзьме, вбзь- 
муть, взяла, взяло, взяли.-- Уже встаровину було 
дві формі: старша ккзьма -- Вона дала возьму, 
возьмеш і т. п., -- ці форми стрічаються скрізь 
по В. У., але частіше в зах.-укр. говорах; і возьмж 
-- ця форма дала: візьму, візьмеш і т. п., зви- 
чайні на В. У. форми. -- Взяти за: Взяв собі за 
жінку туркеню, Кул. 13; За підставу можна взяти, 
Тимч. 95. -- Взятися до кого-чого: Взялися до 
горілки, Гр. 248, Взявся до роботи, Коц. 11. -- 
Для надання більшої сили дієслову ми часом 
добавляємо до нього дієслово взяти: Чи не краще 
(землю) було б нам узяти та продати, Гр. 92. Таке 
вживання слова взяти знає наша мова, як і інші 
мови, з найдавнішого часу: Б'юзаугь книг чисти, 
Єавом драугфосі, Патер. Син. ХІ в. л. 70. Пор. 
ще в бванг. Матв. 1331 і 1333, де цей вираз відо- 
мий ще з Х-го віку: взяв та й посіяв, взяла та й 
поклала. Але зловживати частим вживанням цього 
взяти не слід, напр.: Візьми скажи йому; або: 
Візьму та й утоплюсь, Кул. От. 37. 

Ви в півн.-укр. і буковин. гов. часто бренпть 
як ві: літературна вимова не вживає цього в/. 

Вибачайте, вибачте, пробачте, перебачте, про- 
стіть, даруйте, а не вибачаюсь (це дослівний пе- 
реклад вульгарного .м. извиняюсь, хоч цю форму 
извиняюсь має вже П. Беринда в своїм Словнику 
1627 р.. -- Вибачити кому, а не кого: Подорож- 
ньому і Бог вибачає, Ном. Ж 11374. Вибачити на 
чім, рідко на що: Вибачайте на цім слові, М. Вовч. 
Їжте, умочайте, на друге вибачайте, Ном. Ж 12022. 

Вибивати очі ким, Гр. 7. Зараз і почне їй очі 
хлопцями вибивати (а не колоти м.), Мир. Пов. 

Вибігти, вибіжу, -жиш, вибіжать, а не ви- 
чл 
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біжуть; зах.-укр. вибічи або вибігчи; в Г. ви- 
бігну. 

Вибірки, вибірків, рідко -- вибірок. 
Виблискувати; в Г. вилискувати п. 
Вивдячитися, часте в Г.: Коб лиш прожив, то 

вивдячусь тобі, Щур. Рол. 104. На В. У. віддя- 
чити кому: Віддячим диявольським синам, Стор. 
М. Пр. 51. 

Вивірка а. г. п., давнє кЖвєрнца, часте в Г.: 
Звинна, як вивірка, Фр. 3. Б. 26. На В. У. не ві- 
доме, тут тільки білка, давнб6 в'Кака. 

Вивідувати чого: Це такий пан, що ума ви- 
відує, Гр. Сл. І. 149. 

Виводини, вивбдин. 
Виводити, вивбоджу, вивбдиш, вивбдять, а не 

виводють; виведений. 
Виворот, на виворот; зах.укр. на виворіт. 
Вивчитися чого: Вивчитися рідної мови, М. 

Лев. Грам. 3. Див. впучитися. 
Вив'язатися часто вживається в Г. зам. вийти: 

Добре ти вивязався зі свого завдання, Бирч. І. 9. 
Премієр вивязався з того завдання, , Діло" Ж 10035. 
Під час нападу вивязалася сутичка, ,Наш Пра- 
пор" ХМ 12; це з п. уумідтаб віє 2 слеро. На В. У. 
такий зворот не вживається, тут: вийшов, вий- 
шла; на В. У. вив'язатися -- це пов'язатися хуст- 
кою: Вив'яжеться шовковою хусткою, Г. Барв. 364. 

Вигад див. відкривають. 
Виганати, виганЯяю, вигонити. 
Вигідний, вигідно, а не вигодний, вигодно. 
Виглядати кого-чого: Долі виглядала. 
Виглйядини, ВИГЛЯДИН. 
Вигода, р. мн. вигід. 
Вигон або вигін, з вигону. 
Вигравати, виграю, виграєш, виграв -- в кар- 
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ти; впиграваю, виграваєш -- на чомусь: На бан- 
дурі виграває. 

Вид, в Г. часто вживають на вид: На вид 
татарина я злякався; на Б. У.: Побачивши тата- 
рина, злякався. Див. ввпді. 

Видавця м. р. з п. мудахса; треба видавець. 
Видвлка ж. р., мн. виделки; або видельце с. р., 

мн. вицельця; часом виделко с. р. мн. виделка; 
р. мн. виделок або виделець чи видельців; з п. 
хуїавіес, мин, мідеїсу; че. хідйску; м. вилка, вилки; 
давнє килицюи. Дяки постукали заграничними ви- 
делками по німецьких тарілочках, «Лев. І. 398. 
Була закуска на видельцях, Свидн. 203. 

Видерти, видеру., видереш, видере; в Г. арх.: 
видру, видреш, видре, видруть: див. дерти. Ви- 
дерти у кого або від кого: ПіІвидко видеруть 
у нас душу з тіла, Кул. 265; в Г. видерти кому: 
Хотять їм керму видерти, ,Укр. Гол." М 194, -- 
це арх. 

Видимий -- давня укр. вимова; нова -- ВІї- 
ДИМИЙ м. 

Виділ див. відділ. 
Видістати, видістатися г.; на В. У. дістати, -ся. 
Видіти, виджу (а не видю), видиш, видів, ви 

дати, -- ці арх. слова вільно вжив. в Г.. на В. У. 
зам. них вжив. форми від бачити. В Думах, ба: 
гатих на старі форми, слова видати вжито 20 раз. 
Давнє кнл'кти, вндати. 

Виднітися, а не видніти: Тяжкі рани видні- 
лись в місці не однім, Фр. 8 в. 213. 

Видно частіш вживається на В. У.; в Г. ча- 
стіп видко. Нічого не видно, Кул. 267. 8 вікон 
видно було церкву. Коц. 47. 

Видушити ; зах.-укр. видусити п. 
Виєднати п., треба: випросити, добути, дістати. 
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Виже, вижей н., треба: вище. 
Вижидання, в Г. вижиданєе. 
Вижидати кого-чого, а не на кого-що п. им.: 

Вижидай козаченька, Метл. 13. Див. ждати. 
Вижина г. п.; на В. У. вишина; давнє вкішина. 
Вижний г. п.; на В. У. верхній. гбрішній, 

вишній; давнє вкишьній. 
Вижший г. п.; на В. У. вищий. 
Виза ж. р. мн. вийзи; в Г. візо с. р., мн. 

віза п.: Ті віза ,Н. Пр." 32 22. 
Византія, Византіа; в Г. часом Бізантія п. 
Визбірати, зах.-укр. визбирати. 
Визбірки, визбірок. 
Визволяти, в Г. визваляти з п. му7маіає. 
Визиваюче; в Г. визиваючо. 
Визир з Фр. уігіг; в Г. вбзир з п. уегутг. 
Визнавати, визнаю, -"бш, а не визнаваю. Ви- 

знавати за потрібне, а не потрібним м. 
Визувати, а не визирувати м. нм. 
Визуватися г.; на В. У. роззуватися. 
Виїжджати, а не виїзджати. 
Виймити г.; на В. У. виняти, виймати. 
Вийти на доктора, на дяка. 
Виклад г. п., на В. У. лбкція. Див. лекція. 
Виключно -- це з м. исключительно; ліпше б 

казати -- чисто, геть чисто, самий. 
Використати -- це з п. муКоггоувіаб а це -- 

дослівний переклад нм. ашяєпйй(леп; чи не ліпше 
було 6 -- покористуватися, скористати з чого. 

Викришки, викришок. 
Викрутаси, викрутасів. 
Викрутень, викрутня. 
Вила, вил. 
Вилла, вилл. 
Вилискувати г. п.; на В. У. виблискувати. 



Вилиці, вилиць. 
Вилізти на дяка. 
Вилляти, виллю, виллєш; з давнього вмілніати, 

кмілНю. 
Вильно і Вильна, часом Вильня. 
Вильоти, вильотів. 
Вимагання, а не вимогання. 
Вимагати, а не вимогати. Вим. чого: Справа 

вимагає розсліду. 
Вимазати -- це помазати, забруднити: Чоботи 

вимаже гарненько дьогтем, Рудич. Ск. І. 213: вГ. 
вживають це слово з п. муупідлає -- зам. стирати, 
викреслювати. Впитри дошку, в Г. змажи таблицю м. 
Див. змазувати. 

Виминати г.; на В. У. оминати, обминати, 
минати, обходити. 

Вимовляння; в Г. вимавляння з п. уута- 
упапіе. 

Вимовляати; в Г. вимавляти з п. мутаміає. 
Вимогти, зах.-укр. вимогчи. 
Вимочки, вимочок. 
Винаймати, винаймити е, з п. уухпартомає, 

умупа)ас; на В. У. наймати, наняти: Пішов ний- 
мати наймита, Рудч. Ск. Ї. 170. Найняв май- 
стрів, іб. 

Винайти, винаходити г. н.; на В. У. знайти, 
відкрити. 

Винахід г. з п. мупаїалек, а це з нм. Етйп- 
Ффипе; на В. У. відкриття. Див. відкриття. 

Винен, винний -- це в боргу або винуватий 
в чім: Богу духа винен. Чи винен той голуб, що 
сокіл убив, Шевч. Я в тім не винен, або: я того 
не винен, або: Немов він тому винен, «Леп. З ж. 7. 
ВГ. часто вж"вають вихех зам. повинен, мусів, -- 
де п, уіпівп: Чи винен був я те зробити. Добре 
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в Щур. Рол. 115: Граф Ганелон -- будь там Ро- 
лапд і вйинен-- Тобі сповнити службу був повинен. 
В Г. часто з н. винен чому: Іх признано вин- 
ними заговору ,Діло" Ж 9909, треба -- в заговорі. 

Винимати а. хк., треба виймати. 
Винники, з Винників, рідше з Винник. 
Винниця і Вінниця, давнє Б'книціа ; ВИННИЦЬ- 

кий і вінницький, давнє єЖницкюй. Нарід часто 
вимовляє: Віниця. Винницький запис 1520 р.: 
(Угароста в'Кницкий. 

Виносити, винбошу, винбсиш, виносив, вино- 
спла, випбсили; в Г. виносити, виносила. 

Винуватий, а не виноватий; винуватий в чім: 
винуватий в розбої, а не в. розбою п, 

Виображати, виобразити г. п.; на В. У. малю- 
вати, змалювати, намалювати. 

Виображенє г. п.; на В. У. ббраз, змалювання, 
малюнок. 

Виобразування г.; на В. У. виховання, освіта. 
Випадати -- це випасти, впасти з чого: Рак 

з кошеля випав, Ном. Ж 13371. В Г. часто вжив. 
з п. в значінні вибігати, виходити, вискакувати: 
Разом стрілити, потім випасти в поле, Мак. 158. 

Випекти, випечу, а не випеку м.; прик. сп. 
випечи, а не випеки м.; зах.-укр. випечи. 

Випиратися кого-чого -- це м., треба: від- 
мовлятися, зрікатися, кинути. 

Випис, випису м. р.; арх. випись ж. р. вже 
не вживається. Луцький запис 1586 р.: ккипнск 
кгродський л8цкий. 

Випитувати і випиту ватися про щось: Все 
випитував про батька. В Г. вип. о що а. п. або 
за чим. 

Випливсти, рідко виплисти. 
Виповідати, вйповісти -- це висловлювати: 
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Кожен нарід виповідає свої думки по свойому, 
»Основає 1862. ГХ. 108. В Г. часто вжив. з м. 
усуромієвс в значінні оголосити, оповістити; в Г. 
виповісти помешкання пт. -- відмовити чого або 
в чім; виповісти війну п. -- оголосити війну. 

Виполоскати, виполіскувати; в Г. виполо- 
кати м, 

Виполоски, виполосків. 
Випоромжні, випорожнів. 
Випорювати, випорюю. 
Випочати г. п.; на В. У. спочити, відпочити. 
Випроводжати, рідко випроваджати; в Г. ви- 

проваджати з п. мургомадта?. 
Випрохати і випросити. Див. просити. 
Випустити, випущу, випустять, а не випустю, 

випустють му. 
Випуцувати г. п.; на В. У. вичистити. 
Вирватися від чого, з чого, а не чому а. п. 

Вирвався, як Пилип з конопель, Ном. М 3153. 
Виректи, -ся, вирікадтися; зах.укр. виречи, 

-ся а. Вир. від чого або чого: Виреклися Божого 
закона, Рудов. 47. 

Виринати і винирати. 
Вирівняння; зах.-укр. вирівнання а. п. 
Вирівняти, вирівнювати; зах.-укр. вирівнати, 

вирівнувати а. п. Див. рівняти. 
Виробляти; в Г. вирабляти, з п. мугабіає. 
Виростати; в Г. вирастати, з п. угугазіає, Ви- 

ріс на парубка, А. Чайк. Мал. 17. 
Висівки, висівок; в Г. часом дтруби а. м., але 

частіш рис (також і на В. У.). 
Висіти, З кисіти, а не вісіти. Див. повиснути. 
Вискочити, вискочу, "чиш, вискочать, а не ви- 

скочуть ми. 
Вискрібки, вискрібків. 
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Вискубувати, вискубую. 
Висловитись за що: Висловився за приняття 

до школи; в Г. висл. за чим: за приняттям п. 
Див. агитація. 

Вислухати кого-чого або кого-що: Нисл8- 
Хактіни скарги Пнанповей, Полт. акти 1667 р. ст. 
117. Мусів цього вислухати, Чайк. Мал. 84. 

Висока школа г.: Де твої високі школи, Мак. 
Рев. 62. На В. У. тільки вища школа. 

Високо, а не високо м. 
Високоповажаний див. поважаний. 
Виспівувати чого: Цілий день пісень виспівує. 
Висповідатися гріхів або в гріхах: Бкіспокк- 

даються грбумівь скойуа, ,Ключ Роз." 1665 р. 
л. 21. 

Вистава, рідко виставка з м. 
Вистаратися чого або прощо, вГ.ощоа. п.: 

Вистарався дозволу. - 
Вистачати, вистачити, а не вистарчати, ви- 

старчити п. 
Виступці, виступців. 
Висхнути, висхну, висхнеш, висхнуть, висхла, 

висхлий -- це часто вживані зах.укр. форми під 
п. впливом; на В. У. вони не відомі, тут: ви- 
сохнути, висохну, висохнеш, висохнуть, висохла, 
висохлий. Див. сохнути. 

Витанія див. Вифанія. 
Витати, з витатн, - так постійно в зах.-укр.; 

на В. У. вітати, -- теж давня форма, пор. при- 
ккто. На В. У. вітати кого-що: Він давно уже 
сонце вітає, Олесь. В Г. дуже часто вживається 
форма: Витай нам, 585еі мійкогтеп, -- це з п. 
уїба) пат: Витай нам, Петре, Мак. Яр. 117. Ви- 
тай мені зі святами, з весною, ЛДеп. гл. 169; 
цеї форми на В. У. зовсім не знають, -- тут ві- 



тати тільки кого, а не кому: вітай нас, вітай 
мене. Вітати чим, з чим, або на що: Вітаю свя- 
том або з святом. 

Витекти, зах.-укр. витечи; витекти, витечу 
(а невитеку м.), витечеш, витечуть (а не витекуть 
м), вйтекла, також: витікти, витічу, витікла. Див. 
текти. 

Витирати в що або об що: Нема у віщо ви- 
терти сірника, Гр. Сл. І. 192. Витер огню деревом 
об дерево, Рудч. Ск. П. 106. 

Виткати, витчу, витчеш, витче, витчуть, а не 
виткаю, виткабєш. 

Витовкти; зах.-укр. витовчи. 
Витлеєм див. Вифлеєм. 
Витревати, витревалий, витревалість г. п.; на 

В. У. витерпіти, терпелйивий, виносливий. 
Вйиучитися, але частіш -- вивчитися чого: За 

рік усього вивчився, Рудч. Ск. ПП. 115. Чи ти 
вивчив історію -- звичайний з м. шкільний вираз на 
В. У. треба: чи ти вивчився історії. Вивчити ко- 
гось, вивчитися самому чогось. Пи. ВИВЧчИТИСЯ, 
учитися, вчитися. 

Висфанія, Вноніа, гр. Вудатіа; а не Бетанія, 
п. Векапіа. 

Вифлеєм, Бидлєєм»ь з гр. БуФЛєби, -- так по 
всій Україні; не треба -- Бетлеєм, з п. ВеірБівпет. 

Вифсаїда, Видсаїда, з гр. Виудоаїба; а не 
Бетсаїда, з п. Веізаіда. 

Вихіснувати г.; на В. У. використати. 
Виховзатися, виховзнутися г.; на В. У. ви- 

слизнути, висковзати. 
Виховувати -- привчати людину до зовніш- 

ньої пристойности. Билдвання -- це зовнішня 
чемність, уміння пристойно триматися на людях; 
не плутати з словом ,освіта". Вуаований -- хто 
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добре знає світські звичаї, чемний на людях; не 
плутати з словом ,освічений". 

Виховуюче; в Г. виховуючо. 
Виходити, виходжу (а не виходю), виходиш, 

вихбдять (а не виходють мц.), вихбдила, вихб- 
дили; в Г. виходити, виходив, -дила, -дили. 

Вихоплений, а не вихопляний. 
Вихор, з вихру, вихром: Іздець як вихор, 

Кул. 92. В Г. видбдра ж. р.; Віщуючи страшну 
вихбру, Фр. З в. 156. Давнє киу»оргь м. р. 

Вицофатись г. п.; на В. У. вертатись, відсту- 
пити, піти назад. 

Вичитувати про кого-що; в Г. о кім-чім а. н. 
Вишенський Іван, а не Вишенський. 
Вишина, давнє вьипнина; В Г. часто вижина п. 
Вишка, а не вижка м. 
Вишневий, давнє вишенєкмй, а не ВИШНЬОВИЙ. 
Вишній, -ня, -НЄ, давнє вкниній; В Г. вишний 

або вижний и. (часто в географичних назвах); 
Вишній Волочек, а не Вижній п. 

Вишукувати кого-чого (рідше -- кого- що): Ви- 
шукує травиці, Кул. Іов. 88. білля всякі вишу: 
кує, М. Вовч. П. 8. 

Вищий (з вишчий), в Г. висший; вище, а не 
вишей п; вищати. Вищий головою, 4 не на го: 
лову м. або о голову п. 

Виявляти див. зраджувати. 
Вів г. му., треба -- віл. вола. 
Вівсяний, а не овсяний, 
Вівтар, давнє укр. млтарк: нове -- вівтар: 

з вівтаря, вівтарем. 
Вівторок, до вівтірка, рідше -- до вівтбрка; 

в Г. часто втдрок п.; що-вівтірка, а не що вівто 
рок п.; у вівторок, а не вівторок а. Давнє кторе- 
ник». 
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Вівця, вівці, мн. вівці, овець. 
Вівчар, -ря, мн. -рі; вівчарський. 
Від повстало фонетично правильно з оте, 

ЯК З она стало він; форма від панує в зах.-укр. 
говорах, а в східно-укр. говорах і в мові літера- 
турній павує од (тому, що від -- це правильно- 
фонетична форма, вона з часом запанує і в схід- 
но-укр. говорах і в літературній мові). -- Не можна 
в однім письмі вживати то від, тоо0д, -- ніби з ви: 
мог милозвучности: по голоснім від, по приго- 
лоснім од; не пишемо ж ми в однім письмі он 
і він, або ольха і вільха. -- Від при порівнянні: 
Гірш од татар, Кул. 183. Хиба ж таки я послід- 
ніший од усіх, Ном. М 2039. -- Від давна, від 
учера, від двох літ, від тижня, від року, від кіль- 
кох днів, від місяця -- це часті в Г. форми з п., 
нм. 5еіі; на В. У. нема цих форм, тут: здавна, 
з вчорашнього дня, вже два роки, вже тиждень, 
вже рік, кілько днів, вже місяць і т. п. -- Почи- 
нати від цього, рідше -- з цього. -- Ласка від 
Бога дана, Тимч. 10. 

Відай а. г.; на В. У.: певне, видно, знати, 
мабуть, десь, либонь. 

Відати що або прощо; в Г. о що а. п. Ніхто 
того не відає, як хто обідає, Ном. Петрусь про те 
не відає, Кул. 181. 

Відбитка ж. р.: Окрема відбитка з журналу; 
м. оттискь, Че. обі8К, п. одсі8Кк або одріїКка, срб. 
штампа. 

Відбігати вже з давнини вживається з при- 
іменником або без цього: бвго от'ьвкгнути Панд. 

пт. ХІ в. л. 34, Часто отеЖгашє от манастюра 
УКит. Феод. ХП в. л. 38. Так само й тепер: Влас: 
них скарбів одбігали, Кул. Досв. 116. Сон одбіг 
од мене. В Г. відбігати звичайно без приімен- 
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ника: Була єдиная людина, що не відбігла ще 6ї, 
Фр. З верш. 234. 

Відбірати, зах.-укр. відбирати. Відбірати від 
кого або в кого: Ти більше не будепі відбірати 
у мене (або: від мене) душу, Рудч. Ск. П. 23. 
В Г. звичайно відбирати кому щось: Народови 
відберуть і се, що дали зі страху, Мак. Яр. 298. 

Відбрешу; в Г. відбрешу. 
Відвезти, відвезу; рідше: відвезти. - 
Відвідини, відвідин. 
Відвороть, навідвороть г. з п. паодутбі, м. 

наобороть; на В. У. навпаки, навпак, як раз 
інше: Спали головами навпаки, Г. Барв. 392. 

Відгадувати що або чого: Відгадували за- 
гадок. 

Віддала, -лб, "ли; в Г, віддала, -дало, -дали. 
Віддалений двома кроками, рідше -- на два 

кроки а. м., 4 не о два кроки м. 
Віддасй, зах.-укр. віддаш. 
Відділ і виділ в Г. розріжняють за п. оддліаї 

і мудгіаї: відділ -- частина цілого взагалі, виділ 
-- окрема частина чогось, більш самостійна. На 
В. У. слова виділ нема, тут тільки відділ, а тому 
нема й штучного польського розріжнення цих слів. 

Віддачити кому, а не кого м.: Віддячим дія- 
вольським синам, Стор. М. Пр. 21. 

Відень м. р. а не Віна ж. р.; з Відня або 
з Відню. 

Відємний г. з п. одуетппу; на В. У. -- нега: 
тивний, недобрий, злий. 

Відживу, відживе; зах.-укр. віджию, віджиє 
а. п 

Відзив м., треба: одповідь, рецензія, думка. 
Відзначаюче; в Г. відзначаючо. 
Відібрати див. відбірати. 
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Відікашельнути г.; на В. У. відкашлянути. 
Відімстити кому за що. 
Відіпняти г.; на В. У. відп'ясти, відпинати, 

відпну. 
Відказати -- це відповісти: Вона стала, йому 

одказала: здоров, козак-серце, Пісня. В Г. з п. 
часто вживають відказати зам. відмовити. 

Відкашляти, в Г шмчасом відкашлати Леп. 
З ж. 45. 

Відкликати г.; на В. У. частіпі -- вернути, 
зріктися. 

Відкривають те, що вже було, але про що не 
знали: відкриття Америки або електричности 
в повітрі. Бигадують те, чого досі не було: вигад 
пороху або друку. Не плутати цих слів. 

Відкушувати, а не відкусувати. 
Відлеглий вісім миль, 4 не о вісім миль п., 

рідше -- на вісім миль. 
Відломок, рідше відламок, п. офатек. 
Відмовити в чім або чого. Відмовляти, а не 

відмавляти, п. одпламтіає. 
Віднайти г. п; на В. У. знайти, розшукати. 
Віднести в Г. часто вжив. з н. зам. мати, 

одержати: віднести побіду пт. -- перемогти, звою- 
вати, побідити; При експльозії 4 особи віднесли 
тяжкі рани, ,Наш Пр.Є М 13, на В. У.: При ви- 
буху 4 особі тяжко поранено. 

Віднімати у кого що. 
Відносини, відносин. Штучного слова відно- 

сини ліпше уникати. 
Відносно часто вживають у нас в розумінні 

м. ,Относительно" (а це пересаджено з нм. Ре- 
ігеїївпд, іп реітеїїз8) зам. нашого: що до, на це, 
проти, супроти: Накази що до добрих звичаїв. 
Заняв негативне становище супроти заведення 



пашпортів. Супроти його ніхто не встоїть, Гр. 
ГУ. 230. 

Відношення, р. мн. відношень. У тому або 
в цім відношенні -- це переклад м. ,вь 9томь 
отношеній" (а це з нм. іп дїезег Веліепипо), треба: 
з того погляду, тому, того, тим, тут, що до, в тім 
напрямі, з цього боку, в цім і т. п. -- Вираз: 
в усіх відношеннях -- це з м. ,во вефхь отно- 
шеніяхлі ", треба: усім, усіма сторонами. 

Відняти, відніму і відійму, відніми і відійми. 
Відняти у кого що. 

Відо- при дієсловах, часто вживане в Г., на 
В. У. не вживається, тут відомі тільки оді, рідко 
віді-: одібрати, одігиати, одіб'ю, одіграти, одіава- 
тися, одімкнути, одімстити, одіпхати, одірвати, 
одіслдти, одіспати, одітхнути і т. п. (а не: відо- 
брати, відогнати і т. п., рідше: відіграти і т. п.). 

Відомий, відомо, в т. відомий, відомо. 
Відомість, а не відомость; відбмістю, в Г. 

відомостею а. Від. про кого-що, в Г.о кім-чім а. п. 
Відпадати від кого-чого, часом відп. кого- 

чого. 
Відпис, відпису м. р. 
Відпічну, відпічнеш, відпічне г.; на В. У. від- 

почину, відпочинеш, відпочине. 
Відплатити кому за що; в Г. часом відпла- 

титися. 
Відплинути, відпливії, відпливіть, в Г. відпли- 

ніть; відплив, -Вла, "Вло, -ВЛИ, в г. відплила, 
«ПЛИЛО, -плили. 

Відповідати кому-чому: Кожному знакові від- 
повідав, Тимч. 5. Відповідати з історії, а не по 
історії м.; див. по. 

Відповідний Коц. 11, рідко: відповідній Ном. 
336. Відп. чому: Відмінюєся відповідно речівни- 
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кам, Тимч. 8. Стане на ногу, одповідню тому 
ухові, Ном. Ж 336. 

Відповісти, -вім, -віси, -вість, -відять; прик. 
сп. відповідай, -дайте (в Г. відповідж, -віджте); 
відповіла, -ло, -ли, в Г. відповіла, -віло, -віли. 
Відповісти -- це відповідати, давати відповідь, 
а не відмовляти п. 

Відпоручкик -- часто вживане в Г. слово, ви- 
коване з нм.; на В. У. -- представник, заступник, 
післанець. 

Відпочити, відпочину ; вГ. відпочати, відпічну. 
Відпустка ж. р. ане відпуск м. Див. урльоп. 
Відріжнення, а не відрізнення. 
Відріжняти, а не відрізняти. 
Відрікатися, відректися (зах.-укр. відречися) 

від кого-чого або кого-чого. 
Відро, з відра, мн. відра, відер; дві відрі 

Гр. 89; в Г. ведро, з ведер. Давнє к'кдрг, рідше 
було й кєдос. 

Відробляти; в Г. відрабляти, з п. одгабіає. 
Відручний лист, часте в Г.: Відручне письмо 

короля ,дДіло" Ж 10068; це з п. одгеслпе ріято. 
На В. У..-- власноручний лист. 

Відсахнутися кого чого або від кого-чого: 
Одсахнувся жінки й дитинки, Мнж. 187. Від- 
сахнувся від непевного товариша. 

Відсі або відсіль, відсіля, в Г. відси. Повстало 
так: давнє от'ьсєл'к -- ОТСель -- відсіль -- відсі. 

Відступатися від кого-чого: Еней од неї од- 
ступався, Котл. В Г. звичайно відступати кого- 
чого а. п.: Не відступав Його ні на хвилю, Леп. 
З ж. 50. 

Відтак-- штучний новотвір в Г. (з нм. дагамі, 
5одапп, Піегаці), широко вживаний: Стріли ще 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. Б 



сипались якийсь час, а відтак перестали, Фр. 
3. Б. 153. На В. У. цілком незнане слово (але 
починає й цюди заходити, див. Коц. 6. 13. 32), 
тут: пбтім, опісля, згодом, тоді, далі. 

Відтам -- часте в Г. з нм. уоп догі і п. 
одізд: Туди йшли кожухи, а відтам пшениця, Фр. 
З. Б. 56. На В. У. незнане, тут: відти, звідти, 
відтіля, звідтіля. 

Відтепер -- новотвір в Г., з нм. уоп пип: 
Так було доси, але відтепер не так буде, Фр. 
3. Б. 72. На В. У. незнане, тут: з цього часу, 
однині, з того часу. 

Відти, відтіль, відтіля, з давніх от'толі, 
от'ктоль, оттола; В Г. часом і відтів. 

Відтогди, відтоді -- новотвір в Г., з нм. 
зеійпег: Відтоді гнів мав, Фр. З в. 105. На Н. У. 
незнане, тут: з того часу. 

Відтрутити а. г. п.; на В. У. рідке, тут частіше 
-- відкидаті», відпихати. 

Відхреститися від кого-чого: Відхрещуюсь від 
вас, Чуб. І. 120. 

Відціль, відціля; також: відсі, відсіля, відсіль. 
Відцуратися кого-чого або від кого-чого: Ко- 

ли б пан за плуга взявся, то Й світа б відцурався, 
Ном. Ж 1143. Од старої науки одцурувались, Кул. 
Тебе рід одцурався, Чуб. У. 598. 

Відчалити а. г. м.; треба -- відпливсти. 
Відчиняти двери, в Г. отворяти. 
Відшукувати кого-чого: Відшукати жита. 
Відьма, р. мн. відьом, а не відьм. 
Віжки, віжок. 
Візванє г.; на В. У. заклик, покликання. 
Візвати г.; на В. У. закликати, покликати. 
Візит, візиту (або визит) м. р. з фр. мівііе; 

в Г. візита ж. р. з п. угігуба. 
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Віз кажуть в Г. на трамвай або на вагбн, це 
з п. На В. У. просто -- трамвай або вагбн. 

Візо див. виза. 
Візок, візка, а не возок, возка. 
Візьму див. взяти. 
Вії, вій. 
Війна, мн. війни, вбєн. Війна за волю, в Г. 

війна о кого-що: Війна о крісло Леп. З ж. 6. 
Війпу оголошують, а не виповідають п. 

Війт, часом віт, з сер. нм. мої. Див. віт. 
Вік, у віці (а не у віці) або на віку. Якого 

віку або скільки літ має, а не як старий нм. 
Вікно, мн. вікна, вікон. 
Віковічний, а не віковічній. 
Вікониця, а не віконниця а. му. 
Віконце, мн. віконця, вікбнець. 
Вільний вхід - це з нм. Їтеї, зам. безплатний. 

Вільний, а не вольний а. Вільний від чого або 
рідко -- вільний чого. , 

Він, вона, воно, вони, зах.-укр. арх. она, оно, 
они, часом (напр. в Буковині) вна, вно, вни; род. 
в.: його, Її, в Г. а. єго, го, 6ї; дав. в.: йому, Їй, 
в Г. а. єму, му; прич. в.: її, в Г. а. єї, Її, ю, ню; 
ор. в. ним, нею, в Г. часто ньою. 

Вінниця - це не м. форма, бо й вдавнину 
писали В'Еннца; див. Винниця. 

Вінця, без вінець. 
Віри комусь няти чи йняти. 
Вірити, вірю, віриш, вірять, а не вірють ми. 

Вірити кому, часом (в значінні довіряти) на кого: 
На його пан вірив, як на рідного брата, Гр. 

Вірлиний або орлиний. 
Вірменин, а не Армянин чи Ормянин; мн. 

вірмени, вірмен, часом вірменів. 
Вірмбнія, а не Арменія чи Орменія. 
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Вірність, -ности, вірністю, в Г. -стею а. 
Вірно, в Г. вірне а. 
Вірувати, вірую -- вживаємо лише для релі- 

гійної віри: Богу молиться, а чорту вірує (а не 
вірить), Ном. Ж 1137. 

Вірьовка, часом верівка, але не веріовка, 
давнє вєрек; В Г. линва км. Див. верівка. 

Вірша ж. р. і вірш м. р., з лат. уег8и58, давнє 
ккрша і в'Кршт, 2: мн. вірш або віршів. В Г. верш 
з п. міег52; на В. У. верша -- знаряддя левити 
рибу: Раки, лізьте в вершу, Ном. М 6897. 

Вісім, р. в.: восьми і вісьмох; д. в.: восьми 
і вісьмом; ор. в.: вісьма і вісьмома. Давнє осмь, 
космь. 

Вісімдесят, -- здебільшого не відмінюється, 
або ж відмінюються обидві складові часті: восьми- 
десяти, восьмидесятьох. 

Вісімнадцять, в Г. вісімнайцять; вісімнадцяти 
або вісімнадцятьбх,  вВісімнадцятьом,  вісімна- 
дцятьма. 

Вісник, а не вістник а. 
Вісь, бси, віссю, в Г. бсею а.; давнє ось. 
Віт звичайно вимовляють, пишуть війт. Див. 

війт. 
Вітрець і вітерець, р. в. вітерця; давнє 

єКторьць. 
Вітряк, вітряка, у вітряку. 
Вітцевий, вітцівський а. г.; на В. У. частіше 

батьківський. 
Вітця, частіш батька або отця (хоч вітця 

форма правильніша). 
Вітчина г., на В. У. отчазна нез п., аз давнього 

отьчизна; вітчина -- це на В. У. шинка. У Кул.в, Ч. 
Р.8: Хто вірний син своєї отчизни 302, В мене 
на умі отчизна 402, Не погубляйте отчизни 302. 
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Віхоть, з віхтя або віхтю, віхтем, а не віхтьом. 
Давнє кЖкуоть. 

Віче, з давнього кКчє, загальновживане в Г. 
слово; на жаль, його вже забули на В. У., тут: 
збори, зібрання або митинг. 

Вічі див. око. 
Вічний, -на, -не, рідко -- вічній; давнє 

в'Кчкнкій. 
Вічно; в Г. вічне а. 
Віщо, на віщо, через віщо (з на що -- на іщо 

-- на віщо). 
Вкарати, частіш покарати. 
Вклонйтися, вклонитися до кого або кому: 

Гарненько вклонився до мене або мені. В Г. вкла- 
нЯтиСя. 

Вклякати зах.-укр. п.; на В. У. ставати на 
коліна. Див. клякати. 

Вкоротити чого: Вкоротити віку. 
Вкрасти, вкраду, вкрадеш, вкраде, вкрадемо, 

вкрадете, вкрадуть; в Г. вкраду, -деш, -де, -демо, 
-дбте, -дуть. На В. У. звичайно кажуть: вкрасти 
у кого, в Г. вкрасти кому: Пілсудському злочи: 
нець вкрав ордери, ,Діло" Ж 10046, -- це а. п. 

Вкучно г.; на В. У. скучно. 
Влада, а не влада; власть а. 
Владар, -ря, мн. -рі. 
Владика див. отець. 
Владимир, Володимир, Владимир; в Г. Вла- 

димир, Володимир. 
Влазити, влажу, влазиш, влазять ; в Г. влазити. 
Власний, а не властний а.; власник, влас- 

вість. 
Власність, власности, власністю; в Г. власно- 

стею а. 
Власно, рідше власне а. 
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Власть а., частіш влада (а не влада); властю, 
в Г. властию а. | 

Власяниця, давнє класаница; В Г. власаниця. 
Влови, вловів. Див. лов. 

| Вловити кого-чого: рьік вловьіт, Опис Брадцл. 
замку 1546 р. 

Вменшатися, вимова: вменчатися або вмень- 
шатися. 

Вмерлий, в Г. вмерлий. 
Вмірати, зах.-укр. вмирати. 
Вміти чого: Вмію цікавих казочок. 
Вмова див. умова. 
Вна, вно, вни, див. він. 
Внесок г. з п. упіозек, а це з нм. Апітає; 

на В. У.: предложення, пропозиція, думка, проєкт. 
Внет, з п. уупеф; треба: відразу, зараз. 
Вносити, вношу, вносиш, внбсять; в Г. вно- 

сити. Вносити висновок -- це м., треба: з того 
видно, з того виходить. 

Внук, внука а. г, на В. У. частіш онук, 
онука або унук, унука. Давнє єнбкь, внЗка. Див. 
онук. 

Внутрі и., треба -- всередиві. 
Внутрішній, -ня, -нє; в Г. внутрішний; а не 

внутренний. 
Внутро а., частіш нутро. 
Вогонь див. огонь. 
Вода, мн. вбди, від. Піти то воду, а не за 

водою: Ой піду я та до броду по воду, Метл. 65. 
Іти за водою -- це пропасти: Їди, доле, за во- 
дою, а я піду за тобою, Пісня. 

Водохрещі, Водбхрещів. 
Водяний, рідко водний. 
Воєвода, р. мн. воєвбд, воєвід або воєводів. 
Воєнний г. м.; на В. У. військовий, войовничий. 
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Вождь, вождя м.р.а., З вождь; В Г. вожд 
з п. Уу642; ліпше б вож з вожкь. На В. У. слово 
вождь дуже рідке, звичайно -- провідник, воє- 
вбда, отаман. 

Воздух а.; на В. У. в літературі частіш по- 
вітря з давнього пок'ктрніє. Свіжий воздух, свіже 
повітря Фр. 3. Б. 51, а не вільний воздух п. чи 
відкритий воздух м. Тепле повітря мовчало, Коц. 
54. Весняне повітря потоками лине, Крим.; Учит. 
Єв. 1619 р. л. 4: "ЇЯко дкм'и- на повїтоб три- 
єаючій. 

Возити, вожу, вбзиш, вбзять; в Г. вбжу. 
Возний; не пишемо: возьний. 
Возраст м., треба: вік. Людина поважного 

віку. 
Возьму див. взяти. 
Война а., треба -- війна. 
Вокруг а. г. м. треба -- навкбло, наокбло, 

навкруги, круг. 
Волати п, треба -- кликати, кричати. 
Волинь, з Волині ж. р., а не з Волиня м. р. 

п.; Волинню. Давнє ПБолюнь ж. р. 
Воліти а. г.; на В. У. вже мало вживане, 

частіш -- бажати, хотіти, більше хотіти, ставити 
вище. 

Володар, -ря, мп. -рі. 
Володимир, Бладимнок; в Г. Володимир. 
Волокти, зах.-укр. волочи, волочу (а не во- 

локу м.), волбчиш, волбчить, волочимо, волочать 
(а не волокуть м.), волік, волокла, волікши, воло- 
чачи, волобчений. 

Волос, з вблосу, для мн. збірна форма: во- 
лосся. 

Волосний, а не волостний а. 
Волосожар, -ру. 
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Волоський, а не волошський. 
Волох чи валах -- румун; Італію інколи 

звуть Волбхи, з п. М/Тосрбі. 
Волочи зах.-укр. а.; на В. У. волокти. 
Волхв, волхва а.; в Г. мудрбць, мудрця. Див. 

мудрець. 
Вольний, вбльно, вбльність а., треба: вільний, 

вільно, вільність. 
Вольтер, Вольтера, фр. УоЇіаіге, а не Вбльтер. 
Воля, вблі, вблею; давнє воля, див. рілля. 
Вона, воно, вони; зах.-укр. она, оно, они а. 

Див. він. 
Вонитувати, з п. народнього угопібомає, а це 

з лат. уопіїаге; звичайно кажуть -- блювати. 
Воно в укр. мові часто вживається плеона- 

стично, як Прормальний підмет в безпідметових 
реченнях: об воно й сталося, як би батько не 
наспіли. 

Вонпити, вонтпити п., треба -- не няти віри, 
недовіряти, вагатися. 

Вонь ж. р.або воня, вбнний, вбнність -- Часті 
в Г. арх. слова, і визначають пахощі, запашний; 
на В. У. слово вонь -- це сморід. Давнє вон ВИ- 
значало пахощі, але давнє конати визначало 
пахнути і смердіти. Було багацько квіток, багацько 
пахощів, Лев. Пов. 174. 

Воняти а. м., треба -- смердіти. 
Ворітця, ворітець. 
Воркотіти, воркобчу, воркбчеш, воркбчуть. 
Воробець, воробиний а. г.; на В. У. горобець, 

горобиний: Веселий, як горобець, Ном. 3471. 
Давнє вракий. воробиі. 

Ворог, рідше воріг, вброга; давнє врагь, 
ворог. 

Ворожба, р. мн. ворожб, 
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Вороже, в Г. ворожо. 
Ворбженьки с., частіш воріженьки. 
Ворона, р. мн. ворбн. 
Вороний; в Г. ворбний. Поет Микола Воро- 

ний. Кінь вороний. 
Ворбонячий, ворбняче крило; дуже рідко -- 

ворбній. 
Ворота, воріт Коц. 9; ворітьми, рідко -- за 

ворбтами; на ворбтях, а не на ворбтах м. чи на 
ворбтіх му. 

Воротар, воротаря. 
Воротній, -ня, -нє, а не воротний. 
Ворочатись м., треба -- вертітись, крутитись, 

вертатись. 
Ворса ж. р. а не ворс м. р. м. 
Ворскло, з Вбрекла с. р. 
Ворушитися, -шусь, ворупійшся, прик. сп. во- 

руши або воруш; в Г. ворушитії, -ся. 
Восьмий, а. бсьмий; давнє осмкій. 
Вотум м. р., відмінюється: з вотуму, мн. вб- 

туми; в Г. з п. не відмінюють в однині, а мн. во- 
тума, як слово с. р. 

Вохкий (із вогкий); давнє вал"єгккт. 
Воша ж. р.; зах.-укр. вош ж. р.; давнє вк ж. р. 
Воювання, в Г. войбванв. 
Воювати за що: Воювали за волю рідного 

краю; в Г. воювати о що а. п.: Воювали о ложку, 
Леп. 8 ж. 6. 

Вояк, вояка, в Г. вбяк н. Ліпше казати вояк 
чи вояка або козак, а не жбвнір м. и.., як ТО В Нас 
потроху заводиться ; дуже гарне давнє наше ксинт. 
Так наші славниї вояки там мовчки проливали 
кров, Котл. Ен. У. 52. Де поділось козачество, 
червоні жупани, Шевч. 21. Див. жовнір. 

Впасти, впаду, впадбш, -де, -дбмо, впадуть; 
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в Г. впаду, впадеш, впаде. В Г. з п. часто вжи- 
вають впасти зам. раптом наїхати, прибути ку- 
дись: Війська впадали до сіл. 

Впередити г.; на В. У. попередити, опередити. 
Вперід, часом і вперед а. 
Впертість, -тости, впертістю ; в Г. впертостею а. 
Впиватися чим або від чого. 
Впис, впису м. р. 
Вплав г. м.; на В. У. уплинь, вплинь. 
Вплив, з валиву, -- не міняти в цім слові по- 

чаткового в на у по приголосній, як то в нас ча- 
сом роблять: Під впливом, Тимч. 19. 20 (а не: 
під упливом). 

Вповні, уповні г. .м.; на В. У. зовсім, цілком. 
Впокій, впокбю. частіш упбкій; в Г. впокій. 
Впоминатися, впімвутися г. п.; на В. У. напо- 

минати, попереджати, застерігати, вимовляти. 
Впоперек, упбперек; в Г. впоперек, впоперек. 
Вправді в Г. часто вживають зам. аоч, -- це 

за п. мургамдгіє: Король був вправлі зверхником 
всіх князів, але не міг мішатися до заряду, Корд. 21. 

Впродовж: Стіл з росколиною упродовж, 
Вовч. П. 67. Вживати цього слова лише для ви- 
значення довжини, а не часу .м.; не можна ка- 
зати: Написав працю впродовж тижня, -- це м. 
»Вь продолженіє", треба: за тиждень (а не через 
тиждень г.). " 

Впрочім г..м.: Впрочім, я присягла, Фр. 8. Б. 
91. На В. У.: проте, а в тім, зрештою, але. 

Вп'ять див. уп'ять. 
Врадуватися, частіше -- зрадіти. 
Вражіння, рідше -- вражіння; в Г. звичайно 

вражіне. 
Враз див. нараз. 
Врангель, Врангеля, а не Врангля м, 
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Вранішній, -ня, -нє; в Г. вранішний. 
Врем'я, чи вербм'я а., ліпше -- час. Див. урем'я. 
Врешті-решт -- це дослівний переклад з м. 

,Ввь конціь концовь", треба: кінець-кінцем, кін- 
цем, на самий кінець, або: врешті. 

Вробити г. п., на В У. зробити. 
Вроді г. м.: Провілники, вроді Пуанкаре, ,Укр. 

Гол." 26 190. На В. У.: наче, подібно до, на зра- 
зок, ніби. 

Все, в розумінні постійно, це старий україн- 
ський вираз, частий в Г., але, на жаль, рідкий на 
В. У. Паломник Данпла ХП в.: Мо всє в" горауь 
каменнюму м пжть тажкекм й. Все придивлялася до 
невістки, Гр. 162. 

Все, усб; зах.укр. усьо в літературі не при- 
няте. Див. усьо. 

Всегда (в Г. всегда) а., треба; завсіди, завше, 
завжди. Старі укр. пам'ятки знають часто всвгда. 

Всбго, всему а. г. див. весь. 
Всего на всего див. всього. 
Всей, усей ми., треба: ввесь, увесь. Див. весь. 
Всенародній, -ня, -нє; в Г. всенароднийї!. 
Всеношна, Всінбошна (відправа); в Г. Все- 

ночне, Всеношне (служення). 
Всердити, ся г.; на В. У. росердити, -ся. 
Всесвітній, -ня, -нє; в Г. всесвітний. 
Всидіти, ми. всвбдіти. Див. сидіти. 
Всипати не плутати з вливіти: воду вливати, 

всип борщу, рідко: всип меду, влий молока, але 
кислого - всип. ВГ.-- всип води. Див. насипати. 

Всікти, зах.-укр. всічи а. 
Всілякий, вселЯякий а. г.; на В. У. частіш: 

всякий, ріжний. 
Всіма ліпше, ніж осі.ки а. 
Всісти на коня а., частіш: сісти на, коня. 
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Всказ, всказівка г. п.; на В. У. вказівка, по- 
кажчик. 

Всказати, вскадзувати г. п.; на В. У.: пока- 
здти, показувати, вказувати. 

Вскинути г.; на В. У. кинути, підкинути. 
Всміхатися до кого. 
Вснути а. г.; на В. У. заснути. 
Вспільний г. п.; на В. У. спільний. 
Вепільник г. п.; на В. У. спільник. 
Вставитися за ким г. п.; на В. У. заступатися, 

просити, обставати за кого. 
Встеклий г. з п. м'8сіеКіу; на В. У. скажений. 
Встеклина г. з п. мубсіеКІіпа; на В. У. скаже- 

ність, скаженина. 
Встерегтися кого-чого або від кого-чого; зах.- 

укр. встеречися а. 
Встид г. ». див. стид. 
Встидатися г. п.; на В. У.: стиддтися, соро- 

митися, сорбмлятися. Див. стидатися. 
Встидливий г. п.; на В. У. стидливий, сором- 

ливий. Див. стидливнії. 
Встидливість г. п.; на В. У. стидливість, со- 

ромливість. Див. стидливість. 
Встидно г. п.; на В. У. стидно. 
Вступ по запрошеннях; в Г. вступ за запро- 

шеннями п. 
Вступатися за кого-що, а не за ким-чим п. 
Вступити до церкви, до склепу, -- це п. му8і4- 

ріс; треба: зайти, піти. 
Встяжка п., треба: стяжка. 
Встямитися п., треба: стямитися. 
Всхід г. п. на В. У. тільки схід; давні витс- 

Код. 
Всхідний г. п.; на В. У. східний; давнє в"с- 

ходьньій. 
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Вехнути зах.-укр.; на В. У. всбхнути. Див. 
сохнути. | 

Всходити г. п.; на В. У. схобдити. 
Всьо зах.-укр.; на В. У. тільки все. Див. усьо. 
Всього, в Г. всебго а. 
Всього-на-всього -- це переклад вульгарного 

м. ,вовго на всего; на ніколи з род. в. не вжи- 
вається, тому треба: всього-на-все (та ії в мові 
російській літературна форма тільки: всего на все). 

Всьогосвітній, -ня, -нє; в Г. всегосвітний. 
Всьому, в Г. всему а.; по приїменниках всьо- 

му: На всьбму світі, але: всьому кінець. 
Всюди, усюди; му. всюда. и. усюди. 
Втапати г. п.; на В. У. втопати. 
Втворити г.; на В. У. очинити. 
Втекти, зах.-укр. втечи а.; втечу, втечеш, втік, 

втекла; рідше -- втікти, втічу; втікати. Втікати 
кого-чого або від кого-чого, а не кому. Див. уті- 
кати, текти. 

Втім г. з п. удфепт: Народ мовчав; втім пе- 
ред пана отаман виступив, Фр. З в. 176. На В. У.: 
в тім часі, в ту хвилю, нагло, раптом, несподі- 
вано, тоді. 

Втовкти; зах.-укр. втовчи а. 
Втопити, -плю, втбпиш, втбплять, а не втбп 

лють му. 
Второк г. з п. мубогек; див. вівторок. 
ВтраФити г. п.; на В. У. втрапити, потрапити 
Втретє, в Г. втрбте. | 
Втрох, жу. втрьох. 
Втрутити а. г. п.; на В. У. вкинути. 
Вуаль м. р. або ж. р., з фр.Їев уоіїе (вимова: між 

вуаль -- воаль); в Г. воаль з п. уоаї. 
Вугляр, -ра, мн. -рі. 
Вуголь або вугіль, з вуглю. 
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Вужчати, а не вузчати. 
Вузенький, в Г. вузбнький. 
Вузол див. узол. 
Вузький, а не узкий м. чи вузкий: Вузька 

вулиця, Коц. 6. Другий ступінь: вужчий, а не 
вузчий. 

Вуй, вуйко, п. ми), миц)єк, часто вживане 
в Г. слово, визначає: брат матері, з давнього к,уй. 
На В. У. вже не відоме, тут теж давнє слово 
дядько, 3 дидько -- брат материн чи батьків, 
а також кожний старший чоловік. Див. стрий. 

Вуйна, вуянка, п. мапа, уцієпКа, -- часто 
вживане в Г. слово, визначає: гкінка материного 
брата; на В. У. дядина -- жінка батькового чи 
материного брата, а також кожна старша жінка. 
Див. стрийна. 

Вулиця див. улиця. 
Вулік, або рідше -- улій, в Г. улий; для зміни 

и на 2 пор. братік, гудзік, зіма. Див. улік. 
Вус, мн. вуси або вуса, вусів. Див. ус. 
Вухо див. ухо. 
Входити, входжу, входять, вхбдив; в Г. вхо- 

ДИТИ, ВХОДИВ. 
Вхопити, вхоплю, вхбпиш, вхбплять, вхопив, 

-пила, "пили; в Г. вхопити, вхоплю, вхопив, вхб- 
пили. 

Вхопитися за кого-що: Хто топиться, Й за 
бритву вхопиться, Свідн. 128. В Г. вхбпитися кого- 
чого, це а. п.: Населення вхопилося самооборони 
"Діло" Ж 22 за 1922 р. 

Вхрестити г.; на В. У. охрестити. 
Вцінити г.; на В. У. оцінити. 
Вчасний -- це своєчасний, як раз в пору: Бог 

поміг,-- зібрали сіно вчасно. Пішла вона на храм 
і прийшла вчасно, Г. Барв. 512. В Г. вживають 



- 19 

вчасний як п. мосдезпу зам. ранній,  перед- 
часний: Праця в гріб мене вчасно вложила, Фр. 
З в. 37. 

Вчепйитися за кого-що або до кого-чого, рідко 
(в Г. часто) кого-чого: Як реп'ях той учепиться 
за латані поли, Шевч. 242. Найперше до Масі 
вчепилась, Св. 183. Учепився, як гріх села, Ном. 
Х 2146. 

Вчити кого, вчитися самому. Вчитися історії, 
а не вчити історію; вчити історії -- це навчати 
історії. Вчити кого-чого: Пригоди учать згоди, 
Ном. М 1751. Учити рідною мовою, а не ма рідній 
мові м. 

Вчитися чого, а не чому м. або що: Став 
усього вчитися, і за рік усього вивчився, Рудч. 
Ск. П. 115. Вчитися рідної мови. Вчитися історії. 
Чужого навчайтеся. Вивчився на лікаря. Вчаться, 
а не вчуться му. Див. учити. 

Вчора, а не вчора м. і не вчорай п.; в Г. 
вчбра а. Давнє вичера дало вчора, як чело -- чоло, 
жена -- жона. 

Вчорашній, -ня, -нє; в Г. вчерашний; давнє 
вечерашьній. 

Вшити, вшивати г.; на В. У. пошийти, шити. 
Вшиткий п., треба -- увесь. 
Вщипнути, вщипну, -неш; в Г. вщипнути, 

вщипну, вщипнеш. 
Вюртемберг і Виртемберг, з -гу, УУ йгбетарете; 

вю(и)ртемберський. 
"язати, в'яжу, в'яжеш. 

Ваземський, а не В'язбмський. 
В'язень, в'язня; давнє сьвазьнь. 
В'язи, в'Яязів; в'Яязами і в'язима. 
В'янути і в'яти, в'янув і в'яв. 
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Г. 

Гаврило, з Гаєрніли, загальновживане. 
Гага місто (п. Наєз), газький або гаський. 
Гадати про кого-що: Сомко про те не думає 

й не гадає, Кул. 182. В Г. гадати о кім-чім а. п. 
Гадка про кого-що: Гадка про свого, Гр. 264. 

В Г. гадка о кім-чім а. п. Мн. гадки, гадок. 
Гадяч місто, або Гадячий а.; гадяцький. 
Газард г. з л. Багагд; вна В. У. азарт, що 

точніше віддає вимову фр. ПБазага. 
Газвтний, часом газетній. 
Гай, в гаю, гаєм. 
Гайовий, а не гаєвий: Гарна, як квітка га- 

йова, Ном. Ж 8425. 
Гайстер, гайстра. 
Галанці, галанців. 
Галера, а не галяра. 
Галерея, а не галерія п. Галерея -- це довгий 

хід коло чи круг будинку, по землі, Чи на стов- 
пах; від коридора відріжняється тим, що не має 
стін. Не плутати слів галербя і коридор. 

Галичанин, мн. галичане, галичан; в Г. га- 
личанин. 

Галичина, а не Галиція м. п. 
Галиматья, п. саїййтаб)аз, з фр. каїйтабаз. 
Галстук див. краватка. 
Гамбург, гамбурзький або гамбурський. 
Гангрена, з гр. усууовіга, а не гангрина. 
Гандель, гандлю, а не ганделю; рідше -- ген- 

дель, гендлю. Гандель чим, рідко -- чого. 
Ганна, а. Анна. Див. Анна. 
Ганчар, -ря, але частіш гончар. 
Ганьба, рідше ганьба. 
Ганяти, ганяю, а не гоняти. 
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Гаплик, гаплика; в Г. гаплик п. 
Гаптар, гаптаря, гаптарка; в Г. гафтар, гаф- 

тарка п. нм. 
Гаптувати, з нм. Бейеп, Баї; в Г. гафту- 

вати п. нм. 
Гаразд, а не горазд; давнє гораздт. 
Гарантія, гарантувати, з фр. багатіїв, єатап- 

ійт, нм. Сагапбіе, багапіїегеп, іт. сагапліа. В Г. 
з п. гварантія, гварантувати. 

Гарантувати, а не гарантирувати м. нам. 
Гарапник, в Г. гарап. 
Гарасим, з Гєрасим'-. Оповів про Гарасима, 

Гр. 324. 
Гарбар, гарбаря. 
Гарбарня, р. мн. гарбарень. 
Гарбуз, а не арбуз мм. 
Гардероб м. р. або гардероба ж. р. 
Гарвбішт народнє, літературне -- арешт. 
Гармидер, гармидеру, -- так з и вимовляє 

ціла В. У.; в Г. гармідер з п. Ббагтідег. Слово 
походить від назви турецької розбійничої печери 
Пагаті дегеб. 

Гармонійний, від слова гармбнія: гармонійний 
звук; гармонічний -- оркестр, концерт. 

Гармонія, а не гармоника м. 
Гарнець, гарця. 
Гарний, гарніший, з гр. уФогс. Гарний з себе. 

Гарний на вроду. Він був гарний на лиці, М. 
Вовч. 

Гартування, в Г. гартбванє. 
Гартувати, гартую, з нм. Пагіеп, Патгі. 
Гарфа, але частіш арфа. 
Гарцювання, гарцювати, з сер. г. нм. Паг2; 

в Г. гарцьобванє. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 6 
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Гаряч. чи гбряч г. з п. рогасо; на В. У. не 
відоме, тут -- жар, спека, спекбта, жарбта, га- 
ряче. Як тут гарно після спеки, Гр. 45. 

Гарячий, давнє горачий; гарячіший, найгаря- 
чіший; в Г. звичайно горячий а. 

Гарячка, а. горячка. 
Гасити, гашу, гадсиш, -- часто вживається 

в зах.-укр., але на В. У. рідке, тут частіш -- ту- 
нити, Давнє гасити і тоушити. Гаснути, гасти, 
гаснув і гас. 

Гасло, мн. гасла, гасел. 
Гаспид, а не гаспед; давнє Аспид'и З Гр. 

далиіс. 
Гаяти, а не гаїти. 
Гвіздь, гвоздя а. г. гвіздбк; на В. У. частіш 

цвяю з нм. 
Гвоздики, гвоздиків. 
Где а., давнє гдє; звичайно -- де. 
Гейдельберг, з -гу, гейдельберзький або гей- 

дельберський. 
Гексаметер і гекзаметер, з -метра; гр. бба- 

шетоот, лат. пехатебїег. 
Гембель, з гемблю або гебель, геблю, з нм. 

побеї. 
Ген-ген, а не гень-гень: Ген далеко, Коц. 23. 
Гендель, гендлю; частіш -- гандель, з нм. 

папаві. | 
Генезис м. р. згр. убмесіс, часом генбза ж. р. 

з п. бепела. 
Генисарбт, з -рету, Гєннисарбт', Гегопоадєт, 

а не Іенезарет п. 
Геній, генія (людина), часом -- з генію (дар 

геніяльности). Геній -- найвищий творчий розум, 
найвищий природній дар; талан -- природня 
здібність до чогось; не плутати цих слів. 
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Гвнуя, генубзький. 
Географія, а не геограхвія народн. 
Геометер, гебметра. 
Гербата г. п. з лат. регра; на В. У. чай; так 

само форми чай вживають" англ., рос., болг., срб., 
чехи. 

Гервасій, Г'єркАсїй, з гр. Геобдоюс; в Г. Гер- 
вазийЕз п. 

Геретик, -ка, або єретик, -ка, давнє Єрєтикь 
з гр. аїоетіхбс; в Г. єретик п. 

Геркуланум м. р. і відмінюється: з Геркула- 
нуму; в Г. с. р. і не відмівюється п. 

Герод г. п.; на В. У. тільки Ірод, Йродг. 
Герой, з гр. бофс через фр. Пбгоє; в Г. г6- 

рой п. 
Герольд, з сер. лат. пегдіда8; в Г. гброльд п. 
Гесібд, а не Гезіод п. нм. 
Гет зах.-укр.; на В. У. геть, мн. гетьте. 
Гбте, Сбібе, не відмінюється; в Г. з п.відмі- 

нюється: Гетого, Гетому, Гетим. 
Геттинген, з -гену, Сбббпееп. 
Гетьман і гетьман, гетьманувати. 
Геесиманія, Гєдсимініа; в Г. Гетсеманія п. 
Гибель, гибля г. нм. Нореї; на В. У. струг 

або гембель, гемблик (а гибель -- погибель). 
Гидити, гидувати ким-чим: Гидував ними, 

Гр. 248. 
Гидкий, а не гидкий. 
Гильзи див. тутка. 
Гимназист, а не гимназиста п.; в Г. часом 

Гімназіяст п. 
Гимназія ж. р., гр. умитдою»; а не Гімназіум 

с. р.; мн. гимназії, а не гімназія п. 
Гинути за ким-чим: Мирко гинув за красою, 

Мак. Рев. 29. 



Гипноз, з гипнбзу м. р., з гр. бл»ос; в Г. 
гіпноза ж. р. п. 

Гипнотизувати, а не гипнотизирувати їм. н.м. 
Гицель, р. в. гицеля і гицля. 
Гідний кого-чого: Жнитя правдивого не гід- 

ний, Деп. 8 гл. 185. 
Гідність, гідности, гідністю; в Г, гідностею а. 
Гільтай, гільтайство г.; на В. У. гультяй, 

гультяйство. 
Гіркий, а не гіркий м.; гірчіший, або гіркі- 

ший (на смак) і гірший. (якість). 
Гіркість, гіркости, гіркістю; в Г. гіркостею а. 
Гірній, -ня, -не. 
Гірняк, або верховинець, а не горець м. 
Гірський Коц. 10, а не горський. 
Гірчиця або горчиця, давнє горьчица. Див. 

муштарда. 
Гість, гостя, мн. гбсті, гостей, гостям, гістьми 

(му.: гбстім, гбстіх); гістя ж. р.: Ходила, мов 
гістя, Гр. 81. 

Глава, розділ; в Г. глава. 
Глаголати -- давня укр. вимова, глаголіти; 

нова з м. -- глаголати. 
Гладенький, гладенько; в Г. гладбнький, гла- 

дбнько. 
Гладіятор, гладіяторський, з лат. оЇадідбог; 

в Г. глядіятор, глядіяторський. 
Гладкий, а не гладкий м., гладший (вимова -- 

гладчий); слово гладко мало вживане, частіш -- 
гладенько, рівно. 

Гладшати, вимова -- гладчати. 
Гледіти міц. треба: глядіти, давнє глиад'Кти. 
Глиб, глибу м.р., анеж.р., хоч давнє глажвь 

було ж. 
Глибокий, глибший, глибина, глибодкість; в Г. 
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глубокий, глубина, глубокість. Давнє гажкоккій, 
2 також гатбоекмй. Му. глібокий, вгліб. 

Глиняний, а не глиняніїй. 
Глист, з глиста м. р. але звичайно вжпва- 

ється В мп. -- глистії; в мові м. глиста ж. р. 
Глицерин, глицерпну м. р., з гр. удихійс -- со- 

лодкий, нм. дає (Сулогіп, фр. ї2 2Їусегіп: в Г. 
гліцерина ж. р. з п. о1Лісегіпа. 

Гліг, глогу, глогбовий г.; на В. У. глід, глоду, 
глодовий. 

Глоток г. м.; на В. У. ковток. 
Глузувати з кого-чого, а пе над Ким-ЧИМ .м.: 

Глузував сам із себе, Гр. 73. 54. 99. 
Глумитися з кого-чого, а не над ким-чим м.: 

Глумилася верша з болота, Ном. М 7999. В Г. ча- 
сом глумитися кому-чому а. 

Глупий г. а. (алей н. м.); на В. У.: нерозум- 
ний, дурний, безглуздий; але глу/пна ніч (пізня 
ніч, північ). 

Глухий на що або до чого: Глухі на напі за- 
зив ,Діло" 1922 р. М 25. 

Глухів, з Глухова, глухівський. 
Глухнути, часом глухти. 
Глядати дуже часто вживається в Г. зам. 

шукати, особливо в живій мові: це давнє гла- 
дхгн. На В. У. цілком невідоме, там тільки шу- 
кати. Див. шукати. 

Глядіти, давпє гладфтн, му. гледіти; в Г. 
вживається постійно, на В. У. рідше (але: гляди, 
гляди-но), звичайно -- дивитися. Глядіти коге- 
чого: Дружба глядпть молодої, Гр. ПІ. 507. Гля- 
дять короваю, чи спікся, їБ. 502. Скорочувати 
треба див., 4 Не гл. 

Гнати, жену (а не гоню м.), женеш, женуть 
(а не гонять м.), жений (а не гони м.). Гнати -- 
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це кого, гнатися -- за ким: гнали гуси, але гна- 
лися за гусьми. В Г. постійно замість гнатися 
вживають гнати: Купа хлопців гнала за дівча- 
тами, Чайк. За с. 9. 

Гнеть г. з п. Брпеї, упеї (а це з сер. г. нм. 
уопибіеп), часто вживане в Г.: Гайдук жахнувсь, 
та гнеть продрухавсь, Фр. З в. 197. На В. 
У. невідоме, тут: одразу, зразу, враз, зараз, 
раптом. 

Гнів, гніву; в Г. гніву. 
Гніздечко: На калині одиноке гніздечко гой- 

дає, Шевч. 6. В Г. гніздочко. 
Гнітити, гнічу, гнітиш, гнітить, гнітять, гні- 

ТЮЧИЙ. 
Гнобйити, а не гнобити. 
Го зах.укр. а. род-прич. відм.; на В. У. 

його, Див. він. 
Говорити, говорю, говориш, говбрить, говб- 

рять (а не говорють миц.), говбрячи; зах.-укр. го- 
ворю, говориш; не казати: говориш, -рйть, гово- 
рять м. -- Говорити про кого-що, в Г. о кім-чім 
а. п.: Про яких се ти людей говориш, Кул. 224.-- 
Говорити до кого, а не к кому а. м. -- Часте: 
говорити за кого-що: За його ніколи не говорила 
нікому, М. Вовч. -- Говорити рідною мовою, а не 
на рідній мові м.; говорити телефоном, а не по 
телефону м. Див. по, балакати. 

Год а. з году, мн. годи, год (а не годів): 
Йому год тридцять і п'ять, Гр. 137. Маловживане, 
частіш вживають рік. 

Година див. час. 
Годинник, а не дзигарок п. або часи м. 
Годувати, годований. 
Гоїркйи мжу., треба -- огірки, гурки.: 
Голандія, голандський. 
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ГолгбФа або Голгофта, а не Голгота п.; Код- 
гбаг, гр. Голуоді. 

Голитися, а не бритися м. Голена голова, 
Коц. 12. Голити, голю, в Г. голю. 

Голівонька і головонька; голівка і головка. 
ГоліяФ; в Г. часом Голіяд, Голіят п.: Давид 

з Голіятом бєть ся, Леп. З гл. 187. 
Голка, а не іголка м.; мн. голки, голок. ВГ. 

часто ігла а. Давнє йглла, Дпв. ігла. 
Голобля, р. мн. голобель. 
Голова; прич. в. гблову (в зах.-укр. часом 

голов: Приклоню голов, буду трохи спати, Федьк. 
І. 14); р. мн. голів. 

Головешка, а не головешка. 
Голод на що: Голод на збіжжя, Бирч. П. 127. 
Голодний на що або чого: Голодний на хліб. 

Благородні, хліба голодні, Ном. 
Голодування, а не голодівка гм. 
Гололедиця, частіш -- бжеледь, гололідь. 
Голос, мн. голосі, а не голоса м. Голос роз- 

лягається, а не роздається .и.: Голос його по 
Всьому селу розлягається, М. Вовч. П. 12. 

Голосити, голошу, голосиш, голосять, голо- 
сячи; в Г. голошу. Голосити -- це плакати ревно, 
ридати: Біга Катря боса лісом, біга та голосить, 
Шевч. 87. Голосить. неначе по мертвому, Ном. 
В Г. слово голосити вживають як п. ЄЇо5іб зам. 
оповіщати, повідомляти, проповідувати: При- 
бігли вівчарі, голосячи сумну вість, Фр. 3. Б. 
62. На В. У. голосити такого значіння ніколи 
не має. 

Голосувати за кого-що, рідко на кого-що; 
в Г. з н. голосувати за ким-чим: Італія голосу- 
вала за вибором (треба: за вибір) Бенеша, , Діло" 
)6 10038. Див. агитація, акція. 
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Голуб, голуба м. р.; мп. голуби, голубів, в Г. 
голуби, голубів. 

Голубенький, в Г. голуббнький. 
Голубий, в Г. голубий а. 
Голубці, голубців. 
Гомоніти про кого-що, в Г. о кім-чім а. м. 

Гомонять про війну. 
Гоморра ж. р. а не Гомор м. р.; Гомбрра, 

гр. Гондбдба. 
Гонець а., треба -- гінець, гінця. 
Гони, гбпів, часом гбней, рідко гін. 
Гонйти 2. див. гнати. 
Гончар, -ря, мн. -рі. 
Гора, прич. в. гбру, вгору, угору, Кул. 141. 

147. 180; в Г. гору, вгору, угору; мн. гбри, гір. 
Горазд див. гаразд. 
Горбуньок коньок, а не горбунок м. 
Горда, але частіш -- орда. 
Гордий з чого або чим: Гордий зі своєї праці, 

Леп. 8 ж. 29. На той (ліпше б: з того) новий 
уряд був Мрочко незвичайно гордий, її. 27. 

Гордити з кого-чого або ким-чим, а не над 
ким-чим: Леся Їм гордує, К Кул. 52. Брудною не 
горджу товпою, Леп 6. 

Гордіїв вузол; в Г. ордійський вузол з г. 
согдуі8кі мелеі. 

Гордість, гордости, гордістю. 
Гордощі, гордощів. 
Гордувати ким-чим: Гордує нашим хлібом- 

сіллю, Кул. 71. Гордує було козак любощами, 
їЬ. 149. 

Горен, горна. 
Горила ж. р. з лат. єогіНа; в Г. гораїль м. р. 

з п. когуї. 
Горинь ж. р. з Горині, над Горинню. 



Горі а. г.; на В. У.: вгору, вверх, до верху, 
догори, горілиць. 

Горілйиць, а не горилиць. 
Горілка, горілчаний: Добра горілка, Кул. 275. 

В Г. горівка, горівчаний. 
Горішній, -ня, -нє, давнб горікшьній. В Г. го- 

рішний. 
Горіючий -- часте в Г. слово: Горіючі міста 

значили дорогу, Корд. 14, -- це з п. богеіасу. 
На В. У. зовсім незнане, тут -- горючий або го- 
рющий: Горюшу свічку ставить, Гул. 196. Пор. 
жаріючий. 

Горкий, Горкого, Горкому, Горким, -- зміню- 
ється як прикметник; в Г. з п. змінюють як імен- 
ника: Горкія, Горкію, Горкієм. Пор. Толстой. 

Горло, мн. горла, з гобрлів. 
Горнець, горця. 
Горнутися до кого-чого або кого-чого: Народ 

горнувся до його, Кул. Єв. Лк. 1948. Той, що 
Домахи горнувся, М. Вовч. 

Горобець див. воробець. 
Город -- це місце коло хати, де сіють горо- 

дину, ріжні овочі: Сидить, як качан в городі, 
Ном. В Г. горсдд значить сад: Я прохожувалась 
в мійськім городі, - це арх. (бо й вдавнину ча- 
сом город -- то сад), підтримуваний тп. оєтба. На 
В. У. город ніколи не значить сад: Сади ряспі 
похилились, ЦШевч. Замість горбдд в Г. часом ка- 
жуть огорбд а. м. Кажемо: на город або на 
вгород. 

Город а. див. місто. 
Городина див. ярина. 
Городно або Гродно п. 
Городський, вимова: городзький; але вжи: 

ваємо звичайно -- міський. 
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Горожанин, в Г. горожанин; мн. горожане; 
але частіш -- громадянин, мн. громадяне. 

Горох, в горбсі. 
Горохв'яний або горбх'яний. 
Горсть, горстка а. г. п. м.; на В. У. жменя, 

жменька, жмінька. 
Горщок, горшка. 
Горяч див. гаряч. 
Горячий а. див. гарячий. 
Горячо г. п.; на В. У. гаряче. 
Господиня, а не господині ми. 
Господній, -ня, -нє, давнє господьній. В Г. 

Господний. 
Господар, -ря, -реві, -рем, о господарю; 

мн. -рі. 
Господарка г. п.; на В. У. господарювання, 

провадження хазяйства. 
Господарювати, господарюю. 
Господь, Господа, Господеві, о Господи; в Г. 

Господь, давнє Гдеподь ; ми. Госпідь. 
Гостинець -- широка дорога, уїа рибіїса; 

СЛОВО гостиньцк Відоме з найдавнішого часу; 
так, в Руській Правді Волод. Мономаха читаємо: 
Погоукать сл'Кд'ь на гостинци на вєлнцЯ, а свла 
нє воудєть. Походить це слово від слова гость, 
гість, що вдавнину визначало чужинець (Побії8) 
або купець; таким чином гостинець -- це шлях 
для купців (пор. гостйиниця-- дім, де спиняються 
гості-купці). Від українців слово гостинець перей- 
шло до поляків. В Г. це гарне наше слово вжи- 
вається постійно, а на В. У. на жаль, вже за- 
буте, - тут частіш кажуть шосе, соша, сбша, 
або битий шлях, а гостинець -- це тільки дару- 
нок, подарок. 

Гостомель, з Гостбмля. 
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Гострий Коц. 9. 15, а не острий чи вострий м. 
Готбдвий до чого: Готовий до послуг. 
Грабар, грабаря, з нм. єгабеп -- копати. 
Грабельки, грабельок. 
Грабіж м. р., грабіжа, грабіжем, давнє град- 

кєжь було м. р.; в Г. з п. грабіж ж. р. 
Грабіжник, в Г. рабівник м. 
Грабіжницький, в Г. рабівницький м. 
Грабіжництво, в Г. рабівництво п. 
Граблі, з граблів, а не граблі м. 
Грабування, в Г. раббвання м. 
Грабувати, в Г. рабувати п. 
Грабунок, в Г. рабунок м. 
Гравюра, з фр. Іа єгауите. 
Град, з граду, му. гряд. 
Градус, з лат. сгади5. На дворі 20 градусів 

морозу. Спека на 40 градусів. В Г. кажуть не 
градус, а степень. Див. ступінь. 

Грамота, з гр. уодината; в Г. грамота. 
Граната ж. р., з лат. мн. єтапаіа, фр. Іа рте- 

паде, іт. єтепаіїа. В Г. гранат м. р. п. 
Границя, жу. гряниця. 
Грань ж. р. г. п.: Максим стояв, мов на 

грани, Фр. 3. Б. 28. На В. У. цього слова не 
вжив., тут-- вугблля, жар, присок: Стоїть, як на 
вуголлях, Прик. 

Грати чого: козака грали, метелиці грають. 
Грати до танцю, Гр. 127. Грати в що або рідше -- 
на що: Не в тую дудку грають, Ном. М 5092. Ко- 
ника пасе, в кобзоньку грає, Гр. ШІ. 21. Ой там 
козак похожає, у бандурку виграває, Метл. 73. 
На скрипці грали, Котл. 

Гратися з ким-чим, рідко -- ким-чим, а не 
грати м.: Грався з ними, Гр. 23. Любив гратися 
з дітьми, Мак. Яр. 4. 
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Гратулювати кого з чим: Гратулювали сусіда 
з сином. В Г, гратулювати кому пт.: Вожд грату- 
лював їм острої постави, ,Р. К." 1921 р. 2 23. 

Гребати г. п.: Казав гребати козаків живцем, 
Мак. Яр. 198; на В. У. копати, закопувати, ховати. 

Гребінець, гребінця, а не гребенець. 
Гребінь м. р., з грббіня, гребінем. 
Гребля, р. мн. гребель. Див. гробля. 
Гребти, гребу, греббпі, часом гребсти. 
Грека г. -- вульгарний шкільний вираз з п. 

стеКа (пеца єтаєса); звичайно кажемо -- грецька 
мова. Пор. латина. 

Греміти, гремлю, гремиш, гремлять; а не 
гріміти. 

Гренландія, Стбпіата. 
Грецький, а не гречеський. 
Гречаний, а не гречневий м.: Каша гречана. 
Гречка, гречаний, а не речка, речаний му. 
Грйивна старе укр. слово, гриквкна, ВИЗНачало 

грошову одиницю, що її платили як данину або 
як кару; з укр. мови слово перейняли до мови 
польської. Де давнє слово наше тепер лишилося 
з старим значінням тільки в Г., на В. У. кажуть: 
кара, штраф. Див. штраф. 

Григор, Ригор, часом Ригір чи Григір. 
Грижа зах.-укр.: Чи то його так міські мури 

зіссали, чи грижа яка, Фр. З в. 136. Па В. У.: 
журба, сум, туга, смуток, жаль, гризбта, а грижа 
-- це 3 м. часом так кажуть на гилу. 

Гризти, гризу, гризений. Гризтися за кого- 
що: Гризлися за батьківщину, Гр. 27. 

Гризбта, в Г. гризота. 
Гримати на кого; а не грімати му. 
Гріх, з гріху або гріха, в гріху. 
Грізний, а не грізний м. 
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Грімко а. г.; на В. У. голосно. 
Грінченко, а не Грінченко чи Гріньченко. 
Гріш, гроша, мн. грбші, грошей (а не гро- 

шів); грошам, ми. грбошім; грішми або грошима; 
в грошах, му. в грбошіх. Слово гріш в Г. вжива: 
ється переважно в однині: Доляр -- це амери- 
канський гріш, вартости 5 корон, Куз. 105. На 
В. У. цього слова вживають переважно у мно- 
жині: Грошей багацько, а щастя мало, Ном. 
5 1434. 

Грішний, в Г. грішний. 
Гробля г. з п. єторбіа: Гробля прорвалась, 

Леп. З ж. 61. На В. У. гребля. 
Гробовець г. п.; на В. У.: надгрббок, над- 

гробний пам'ятник. 
Грозити, грожу, грбзиш, грозять; в Г. грожу, 

грозить. Але в літ. мові на В. У. частіш вжива- 
ють слова загрожувати. 

Громадський (вимова -- громадзький) -- на- 
лежний до невеликої громади; громадянський -- 
належний до загалу, до великого стану. 

Грот, з гроту м. р. фр. єгоїе; в Г. грота 
ж. р. з п. єгоба. 

Грошевий, а не грошовий. 
Грубий, грубший або грубіший. Грубі гроші 

зах.-укр. п., па В. У. великі гроші; грубо пора- 
хувати з.-у. тп. -- дорого порахувати. 

Грудень, грудня -- назва місяця ноября; 
так було й в давній Україні, але під п. впливом 
тепер зробили грідень декабрем. Пор. в Зограф- 
ській Євангелії Х-го віку: дДЛйк ноакриь реком 
гроуде. Або Пов. врем. літ під 1097 р.: Пондоша 
на кол'Куь, а по грдн5 пжти, ЕК Бо тогда мць 
грбдєн"., рекшє ногабре. , 

Груди, грудей; грудям, му. грудім; грудьми, 
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часом грудима; в грудях, му. в грудіх. Це слово 
на В. У. вживається лише у мн.: Болять груди, 
Гр. 322. У грудях котилася трівога, Коц. 54. 
В мові рос. це слово вживається тільки в однині, 
грудь ж. р. В Г. часто вживається це слово 
і в однині: Мав сильну грудь, Щур. Рол. 95. 

Грунт див. грунт. 
Група Тимч. 14. 21, часом група. 
Грязь ж. р. з грязі, давнє гразь; не замі- 

нювати без потреби на слово болото п.: В осени 
ложка води, а мірка грязі, Прик. Гряззю, в Г. 
грязию а. Див. болото. 

Губа, мн. губи, або уста; мн. губи часто ви- 
значає гриби; губенята. і 

Губатий, а не губастий м. 
Гудити, гуджу, гудиш, гудять. 
Гудіти, гуду, гудбш, гуде, гудуть; в Г. гу- 

джу, гудиш, гудить. 
Гузар г. п. див. гусар. 
Гузик, гудзик, гузик і гудзік (що до 72, пор. 

братік, вулік, зіма); п. са7іК. 
Гукати кого, на кого і до кого: Гукнув на 

писаря, Гр. 100. 
Гулиця му., літерат. улиця або вулиця. 
Гультяй, гультяя, му. гультай: ШПриймак- 

гультяй не хоче робити, Чуб. Ш. 127. 
Гуляти -- це бавитись, проходжуватись, не 

робити, бенкетувати: А дівчина Гуляна по са- 
дочку гуляла, Пісня. Чорним морем далеко гу- 
ляли, Думи 79. 83. 89, Чистим полем гуляли ір. 
126. -- В Г. часто вживають цього слова З п. 
рціаб зам. танцювати: Як не заграє увесь ліс, як 
не стануть дерева гуляти, Бирч. І. 149. Скомо- 
рохи грали якусь дику пісню, а вона гуляла -- 
гуляла -- гуляла, Їр. 138.-- Гуляти в що: Гуляли 
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в ящура, Гр. 91. Настане май, -- в опуки грай, 
Свідн. 21. Гулятися (а не гуляти м.) чим: Діти 
гулялися лялькою. 

Гураган г. п. див. ураган. 
Гураганний г. п. див. ураган. 
Гусар, -ра з мад. Биаз82дг; в Г. гузар з п. Би- 

74г, нм. Низаг, часом хусар. 
Гуси, гусей, гусям, гусьми; звичайно вжив. 

у ми.; рідко гусь ж. р., а нем. р. м.: Пливе біла 
гусь, Лук. 142. 

Гусий, гусячий і гусиний. 
Гусляр, -ра, мн. -рі. 
Густи, гуду, гудеш, гудуть. 
Гуськом г. м., треба -- оден по одному, 

ключем. | 
Гуцул Сл. Жел. 166. Ктн. Зб. УЇ. 168; на В. У. 

гуцул, гуцульський. 
Гюго Виктор, Ниєюо. 

Г. 

Г. Вимовою звука г як А, а не 4 українці займа- 
ють особливе становище серед слов'янського світу. 
Можливо, що в праслов'янську добу українці Й знали 
вимову 9, але ще в добу до писаних пам'яток, до Х-го 
віку на Україні запанував г -- 8. І це цікаве тим, що 
сусіда українців -- росіяне та поляки -- вимовляють 
як раз навпаки, -- у них г-- 9. Отже вимова г як Й 
єсть наша споконвічна ознака, що відріжняє нас від 
інших народів. 

Але сусіди українців знали переважно г - 9 і цю 
свою вимову почали потроху защіплювати й україн- 
цям; від своїх сусідів, особливо від поляків, українці 
позичили дуже багато слів, а разом з тим і вимову 
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2 є» 9. Вже в ХГУ віці виявилося, що українцям мало 
мати тільки г, -- треба ще мати особливу букву, 
котра б віддавала польське д; і от з того Часу в укра- 
їнськім письменстві й заводиться для цього кг, що 
було в нас аж до половини ХІХ-го віку; цікаво, що 
з початку 3 кг писали Тільки польські Та литовські 
власні назви, і робили" це дуже рідко. 

Значно пізніще на Україні було заведено замість 
кг одного значка -- Г; чи не першим завів Його вче- 
ний наш Мелетій Смотрицький в своїй граматиці 
1619 року, -- форму букви він взяв з грецької азбуки, бо 
тоді греки так передавали свою теперішню у. Ця нова 
буква г приймалася дуже поволі, бо традиційно все 
писали кг або просто г, і Тільки з 30-х років ХІХ-го 
століття почали в нас писати букву г вже більш по- 
слідовно. 

Грецьку у українці споконвіку вимовляли як 8, 
а не 4, -- цеб-то вимовляли так, як і самі греки, бо 
греки своєї - ніколи не вимовляли за 4; лише римляне 
і ті народи, що повстали з римлян, чи приняли разом 
з церквою їхню культуру, вимовляли Й вимовляють 
грецьку з 3а д. От тому всі грецькі слова 8 " Ми, 
українці, споконвіку вимовляємо з /, а не 9, пор 
хоча б: ангол, Євангелія, гурок чи огірок, ігумен, ге- 
мон, паганий і т. п., або хресні ймення: Огій, Гаврило, 
Гарасим, Григор, Гнат і т. п. Коли б греки самі ви- 
мовляли у за д, то цю вимову вони прищепили б і нам, 
-- а греків в Х--ХІ віках постійно було багато на 
Україні. 

Чужі слова, що заходили до нас з інших країн, 
скажемо від німців, ми все українізували і чуже 9 ви- 
мовляли за 5, пор. хоча б: борг, боргувати, цегла, 
грабар, грабарка, гарбар, гарбарня, вагатися, вага, брага, 
ланцуг і т. п. 

Як було встаровину, так і тепер. лишається на 
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Україні, - звук г вважається тут виразно чужим зву- 
ком 1 вживається дуже рідко, лише в деяких чужих 
словах, що в ріжний час зайшли до нас в більшости 
через Польщу, напр.: гава, галаган, ганджа, гвалт, 
гвинт, гирлига, дзигарі, глей, гніт, гой, гонта (але: ко- 
зак Гонта), Грати, гринджоли, грис, грунт (і грунт), 
Гудз, гудзик, гуля, гГоральня, гургула, а також: ге-те-те, 
гегати, Геда, гедзкатися, герготати, дригати, або (вимова) -- 
велигдень, ії ньому, - оце майже Й всі слова, що в на- 
роді нашім почуємо 3 т. 

Часом буває, що чуже, малоприроднє нам д нарід 
наш оминає тим, що вимовляє його як к; пор.: ганок 
(з сапе), друшляк (дагебзсбіає) і т. п. як 1 ми ка- 
жемо: фиранка (з Нігбапе), гатунок (саїйипа), кшталт 
(севбаїб) 1 т. п. 

Не те бачимо в Галичині; і туг споконвічна укра- 
їнська вимова свято оберігалася аж до ХІХ-го віку, 
але вже з цього віку Галичина в мові своїй підпала 
особливо великому впливові польському і завела Й собі 
чужу нам вимову у. Про це Йосиф Левицький в своїй 
Граматиці 1934 року пише так: »Руський язик має 
також тверде Г, відповідне польському 9, і то тілько 
в чужих словах, які поляки переняли від німців і уді- 
лили тугепнім русинам« (»Записки Наукового Товар.« 
т. 114 ст. 107). В Галичині тепер чуже / звичайно 
передається через г. Грецьку у в Галичині передають 
також через г, що йде цілком проти української спо- 
конвічної традиції і народньої вимови. Правда, в Га- 
личині тепер помітно велике стремління знову верну- 
тися до євого традиційного письма; напр. В. Шурат 
в »Пісні про Роланда« пише: Сарагосса 109, граф 
111, лотарингів 111, Ганелон 112, до Аквісграну 112 
і т. п. 

Їнколи можна почути, ніби українці на В. У. не 
вживають послідовно (як народи латинської культури) 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 7 
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г і з Тільки 8 московського впливу; думати так можуть 
лише люде, що не знають історії нашої культури і плу- 
тають грецьке з латинським. Вимова г як 7) єєть наша 
характерна споконвічна ознака, руйнувати яку було б 
непотрібним нехтуванням своєї старої культури. Окре- 
мішности рідної мови мусимо збільшувати, а не кидати 
Й те, що маємо. 

Габінбт г. п., див. кабинет. 
г азда, газдиня, газдівство, газдувати (з мад. 

са?да-- господар) -- постійно вживані в Г. слова; 
на В. У. зовсім не відомі, тут -- госпбдар, ха- 
зЯїн, хазяйство, господарство, господарювати. 

Гвалт, гзалтувдати (з сер. г. нм. єм); в Г. 
гвавт, гвавтувати. Кричати гвалт, в Г. кричати 
гвалту. 

Гваранція, тварантувати г. п. див. гарантія. 
Гвер г. номм.; на В. У. рушниця, давне»річници. 
винт, з гвинта, або гвинт, з сер. г. нм. семіпад. 

Генбза г. п. див. генезис. 
вте див. Гете. 

Гімназіум п. див. гимназія. 
імназіяст див. гимназист. 

Глядіятор див. гладідтор. 
Гніт, гнбту; в Г. кніт з п. Кпої. 
Гранат див. граната. 
рати, р. мя. Грат, а не крати, з нм. кегдї; 

гратований. 
ратулювати див. гратулювати. 

Гремійльний г. п. лат., простіше -- загальний, 
разом, вкупі. 

Грунт або грунт, з нм. бгипд; мин. грунті, 
рідше -- грунти. Грунт, земля, а не почва м. 

Гудз, з гудза і гудзь, гудзя; п. ких. 
удзик див. гузик. 
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Д. 

Д приїменник з а. к, ік, часто вживаний 
в зах.укр. говорах: Ватага бундючно д' церкві 
наближалась, Фр. З в. 147. Це д повстало так: 
давнє кс мьні дало: к мені -- / мені -- д мені; 
див. ід. Не писати апострофа по д, бо це д 
повстало не з до, а З кк. На В. У. це д не знане. 

Да м. треба та: батько та мати; давнє та, 
напр. в ат. Літ. під 6795 р.: Иди та стради. 

Давання, в Г. даванє. 
Давати, даю, дабш; даваний; му. даваю, да- 

ваєш. Оминати вирази з дався, дасться, часті 
в Гал... -- це п., напр.: Дався чути голос з неба, 
Руд. 57, -- треба: почули; Уряд не дасться до 
того наклонити, ,уУкр. Гол.є Ж 194, ліпше б: уряд 
до того не нахилять. Це явище дасться вияснити 
Тимч. 30, ліпше б: можна вияснити. 

Давнина і давнина. 
Давній, -ня, -нє; в Г. давний; давнє було 

давьній і дакьнкй. З давбн. 
Давніше -- колись, перед тим; не вживати 

в цім значінні слова раніше: Давніше я все вста- 
вав раніше, а тепер спізнююсь. 

Давнішній, часом давняшній; в Г. давнішний. 
Дак ми., треба -- так, та. 
Далеко від кого-чого: Жили далеко від Си- 

вашів, Гр. 39. 
Далечиня, з далечині ж. р.; або далечінь, да- 

лечені (і далечіні). 
Далі, а не далій; давні дал і дал'Жкй. 
Даль а. ж. р. ліпше -- далечінь, далеч, да- 

лекість, далечиня. 
Дальше кроком, а не на крок м. чио крок п. 
Дамаський, в Г. дамасценський п. 
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Дамоклів меч; в Г. меч Дамокляса, п. 
Данський, нм. дапі5сі, англ. дапісп; часом 

і датський м.; дунський -- це з п. 
Данте не відмінюється; вживається і форма 

Дант, тоді відмінюється: Данта, Дантові, Дантом. 
В Г. відмінюється з п.: Дантого, Дантому, Дантим. 

Дар, дару, мн. дари, дарів. 
Дарданбли, з Дарданел або з Дарданелів. 
Даремно, в Г. дарбмне а. 
Дармування, в Г. дармобвання. 
Даром а. г.: Земля не даром родить, Леп. 

З гл. 122. На В. У. -- дарбмно, дармо, дурно, так, 
безплатно, без плати. 

Дарувати кому що, часом -- дарувати чого; 
дарую; дарбваний. 

Дасться див. давати. 
Дафан, Длоань; в Г. Датан п. 
Дати, дам, даси, дамо, дасте, дадуть, дала, 

дало, дали; зах.укр. дала, дало, дали. Зам. даси 
в зах.-укр. часто даш, а на Волині даси. 

Датований, а не датирований м. 
Дах, на даху або на дасі. 
Дбати про кого-що або за кого-що, часом на 

кого-що або чим: Усяке тро свою шкуру дбає, 
Кул. 306. Не тро себе дбаємо, а тро громаду, 
Гр. 834. Дбав за книги, Гр. 35. Піди в рай, то й 
дровами дбай. Ном. Ж 200. Дівці треба й на руш- 
ники дбати, Лев. - В Г. дбати о кого-що а. п. 

Два, двох, двом, двома; а не двоїх, двоїм, 
двума м. 

Два, три і чотири вимагають по собі в м. р. 
іменника на -и, а не на -а м.: два воли, три 
столи, чотири бики (а не два вола, три стола, 
чотири бика м.). Див. дві. 

Двадцять, р. двадцяти або двадцятьох, д. 
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двадцятьбм. ор. двадцятьма: давнє д'квадєсать, 
-ть, двадцать. В Г. двайцять, двацять. Перено: 
сити: два-дцять. 

Двадцятилітній або двадцятьлітній. 
Дванадцять, відмінюється як двадцять; д'вка- 

надєсать. В Г. дванайцять або дванацять. Пере- 
носити: два-на-дцять. 

Двери або форма двійного числа дебрі; две- 
рей, дверям, дверйма, на дверах; .му. дверім, 
дверми. на дввбріх чи на дверех. В однині двер 
м. не вживається; давнє дкврк. 

Дверці, з дверців, часом: без дверець. 
Двигати, двигнути (в Г. двигати, двигнути), 

авигнутий і двйгнений, Двигатель, в Г. двигатель. 
Двина, а не Двина м. 
Дві, три і чотири вимагають по собі іменника 

вож. та сер. роді двійного числа на -ї, а не на 
-н: дві корові, три козі, чотири вербі, дві слові, 
три відрі, чотігри вікні (а не -- дві корови, три 
кози, чотири верби, два слова, три відра, чотири 
вікна). 

Двійка, р. мп. двійок. 
Двір, з двбру або з двора, по двбру або по дворі. 
Двірець, двірця, а не дворець а. Двірець -- 

це двір або палац: Стань, матінко, край двірця, -- 
іде твоя дочка ло вінця, Метл. 173. ВГ. з п. дві- 
рець -- це вокзал, і це значіння поширилося вже 
й по В. У. 

Двірня, а не дворня а. 
Двісті, з лк сктік, декКстк: Гей, у Луць- 

ку. славнім місті, там зійшлось пе сто, не двісті, 
Гр. В Г. двіста. Звичайпо не відмінюється, або 
р. в. двохсот. 

Двічи, рідпіе двійчи: .му. двічі, двійчі; давнє 
дкойчи. 
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Двоє визначає дві особі чи дві річі однако- 
вих: двоє дітей, двоє дверей. Обоє -- це одне 
і друге, піегдпе, -- той і другий, такий і такий: 
Вони обоє (чоловік і жінка) п'ють. 

Дволичний г. п. м.; на В. У. лукавий, нещирий. 
Дворець див. двірець. 
Двоскладовий Тимч. 44. 56, або двускладовий 

Тимч. 13. 
Двотижневий, а не двотижньовий. 
Двоюрідній, -ня, -нє, рідше -- двоюрідний. 
Двоякий а. г. м.; на В. У. двійний, подвійний, 

подвійно. 
Двуденний Тимч. 89. - 
Де часто вживається в Г. З п. зам. куди: Де 

се ви мене завезли, Хотк. 8. Де ті прийдуть, там 
вже добра не ждати, Щур. Рол. 97, -- все п. На 
В. У. лише куди: Куди кінь з копитом, туди жаба 
з хвостом, Ном. М 2547. Куди ти йдеш (а не -- 
де ти йдеш м.). 

Дебати, дебатів; в Г. дебата п. 
Дебатувати, а не дебатирувати м. нм. 
Дебрь, з дебрі ж. р.: І дебрь -- пустиня непо- 

лита прокинеться, Шевч. Давнє дєкрь ж. р,: дєкоь 
єєлика Паломн. Данила. Але частіше вжив. лише 
в мн., в одн: рідко. В Г. дебра, з п. дербга, Фефбгла: 
Божда дебра ваша стане за тисячу вояків, Фр. 

. Б. 85. 
Дебют, дебютант, дебютувати, з фр. дббиі, дв- 

рибапі, дебибег. 
Дебютувати, а не дебютирувати м. нм. 
Девиз м. р. з фр. Чеуїбе; в Г. девіза ж. р. 

з п. демтіла. 
Дев'ятилітній, -ня, -нє, а не -ний. 
Дев'ять, р. в. дев'яти або дев'ятьбх, д. в. де- 

в'яти і дев'ятьбм, ор. в. дев'ятьма. 
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Дев'ятдесят або дев'ятьдесЯят, давнє декати- 
дєсать, -- Часто вживана в зах.укр. форма. На 
В. У. частіше кажуть дев'яносто, -- це теж давня 
форма, дєканосто, -- КОЛИСЬ рахували не тільки 
на сотні, а Й на дев'яносто. Ця остання форма 
в Г. тепер не вжив., хоч вдавнину її знали тут, 
напр. в Грамоті 1398 р. старости Галицького й 
Снятинського Бенка, писаній в Коломиї, читаємо: 
дєваносто АК. 

Дев'ятнадцять, відмінюється як дев'ять; давнє 
двкатьнадєсать. В Г. девятьнайцять. Перено- 
сити: де-в'ять-на-дцять. 

Дев'ятсот або дев'ятьсот, звичайно не відмі- 
нюється, або має лише один р. в. -- дев'ятисот. 

Деготь див. діготь. 
Дезертир, а не дезентир нар. 
Дезертувати, а не дезертирувати м. нм. 
Дезинфекція; дезинфектувати, з фр. дбвіп- 

їесівг, а не дезинфицирувати м. нм. 
Декамерон, в Г. декамерон. 
Декан, декдна, з лат. Фдесапи58; в Г. декан м. 
Деканат, з деканату, лат. десапабия; в Г. де- 

канат п. 
Двкільки, декількох, декільком, декількома; 

в Г. декільки. 
Декокт, декохт, з лат. десбсбат, нм. дег ПДесдКі. 

В Г. декокт п. 
Декотрий, в Г. декотрий. 
Декрет, декрету, з лат. десгебат, нм. ФЧа8 

Пестеі; ми. декрети. В Г. з т. декрет, мн. де- 
крета. 

Делегат, з лат. деївесаїи5; в Г. делбгат п. 
Дельфи, з Дельф. 
Демарш, демаршу м. р., відмінюється; в Г. 

часом з п. с. р. їі не відмінюється. 
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Демолювати г. п. лат.; на В. У. не вжив. 
тут -- понищити, поруйнувати. 

Двморалізуюче, в Г. деморалізуючо. 
Де-не де, а. де-не-где, ми. де-не-де. 
Денний і дневний; на В. У. лише денний, 

в Г. і дневний. 
Денний порядок -- це злий переклад нім. 

Тасезогдпипя, треба б: порядок нарад, черга 
справ нарад, порядок наради (бо баєеп -- радити). 

Денник, денникар г., на В. У. часбпис, газета, 
літерат, газетний працьовник; але денник і ден- 
никар по будові своїй цілком укр. 

День, р. в. дня (звідсі: сьогодня) або а. дні 
(звідсі: сьогодні), р. мн. день або днів. Давнє 
дьнь, р. В. дьнє або дьни. Грінченко в ,Під тих. 
в. все пише арх.: другого дні 69. 77. 161. 171. 
213. 220. 221: Проминуло кілька день 87, Днів 
через кільки 145; див. сьогодня. День сьогодняш- 
ній і день нинішній -- однакові вирази, бо нині -- 
це сьогодня. Цими днями, а не: на цих днях м. 

Департамент, мн. департаменти, а не -мента п. 
Депо звичайно в літ. мові не відмінюється; 

в Г. часом відмінюють: з депа, перед депом. 
Депутат г. п. нм.; на В. У. не вжив., тут - 

пайок, додаток до утримання, а депутат -- тільки 
посол. 

Деревляний або дерев'яяий; перша форма ча- 
стіша в Г. друга -- на В. У. 

Дерево, мн. дерева, дерев. В зах.-укр. часто 
на дрова кажуть дерево (лемк. дерево), - цеа. п. 
Див. дрова. 

Дерен, в Г. дерен. 
Держава, ми. а. держава. 
Держално, р. мн. держален. 
Держання, в Г. держанє. 
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Держати, держу, держиш, держать (ми. дбр- 
жять), держучи і держачи; в Г. держиш, -жать. 
Держати міру п. нм., ліпше -- мати міру, захо- 
вувати міру, бути поміркованим. 

Держатися кого-чого або за кого-що. Держа- 
лися багатирської купи. Грінч. 28. За комін дер- 
жучися, і. 322. 

Дерти; вже в старовину було драти, деєрж, 
звідсі пішли сх.-укр. і літер. форми: деру, дербш, 
дере, дербмо, дерете, деруть. Було й дьрати, дьрж, 
звідки пішли зах.укр. форми: дру. дреш, дре. 
дремо, дрете, друть; життя останніх форм підтри- 
мують також і подібні п. форми. 

Десерт, з десерту; пор. нм. Деявегі, італ. де8- 
5егі, англ. Феб55егі, так і болг., че., м., -- скрізь 
єсть т в кінці слова. В Г. деєсер з п. дебет за фр. 
дезбеті. 

Десна, десенський, а не Десна, п. 
Деспот або деспот, з гр. дєслбтус; а не дес- 

пота п. 
Деспотизм, з -зму; в Г. деспотизм п. 

.  йвсятилітній або десятолітній, часом десять- 
літній. | 

Десятиліття, часом десятоліття. 
Десять, р. в. десяти чи десятьбх, д. В. десяті 

чи десятьбм, ор. в. десятьма. 
Деталь ж. р.. рідше детайль. з фр. 46баї! (ви- 

мова близька до детаійль і детеіль). 
Детальний, рідше детайльний, в Г. детайліч- 

НИЙ н. Продаж гуртовий або частковий, в Г. де- 
тайлічний п. 

Дефект, з дефекту, а не дефект н.; мн. де- 
фекти, а не дефебкта п. 

ДеФинитивний г. м. чат.: на В. У. мало вжив.. 
частіше -- остаточний. 
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Дверавдація г. п. лат.; на В. У. не вжив., 
гут -- спроневірення, обмана, крадіж, фальш. 

Дехто і дещо, коли їх вжито з приіменником, 
приймають приіменника частіш по де: де на що, 
де про що, де за кого, де про кого. Поговоримо 
де про що, Кул. 131. Погомоніли де про що і роз'- 
їхались, Гр. Сл. І. 374. Коли дежто підмет, то при- 
судок може бути і в множині: Схилилась грома- 
да, і плакали дехто, Млр. л. сб. 21. 

Децидувати г. п. лат.; на В. У. не вжив,., 
тут -- постановити, вирішити. 

Децизія г. п. лат.; на В. У. не вжив., тут -- 
ухвала, постанбва, рішення. Повізьметься деци- 
зію г. п. -- буде ухвалено, ухвалять, вирішать. 

Дешевий, дешевший, часом дешевіший. 
Двщо в Г. часто вжив. зам. трожи: Щапка 

похожа дещо на російську, Чайк. Ол. 4. Див. 
трохи. 

Джербло, в Г. жерело а.; р. мн. джерел. 
Джінгісхан г., на В. У. Чингис-хан, нм. Твсріп- 

сів-СПпап. 
Джума г. п. див. чума. 
Джура див. чура. 
Дзвіниця, а. дзвінниця чи дзвониця, дзвонниця. 
Дзвінок, дзвінка; а. звонок. 
Дзвонар, дзвонаря, мн. -рі. 
Дзвонити, дзвоню, дзвбониш, дзвонять (ми. 

дзвонють); зах.укр. звонити, звбню. 
Дзеркало: Глянула в дзеркало, Свідн. 14. ВГ. 

зеркало а. Давнє зерьцало, зЄрцаАЛо. 
Дзигарі, дзигарів, але частіш -- годинник; не 

вживати дзигарок п. чи часи м. 
Дзюбати, рідко дзьббадти: Три голуби пшени- 

цю дзюбають, Чуб. ШІ. 417. 
Дзюрчати, дзюрчання, рідко джурчати: Дзюр- 
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чить-біжить криниченька, Кул. Досв. 157. Дзюр- 
чання води, Коц. 60. В Г. журчати, джурчати. 

Дибати, диблю і дибаю. 
Диван -- це канапа, софка; в Г. з п, диван -- 

це КИЛИМ. 
Диверсія, з фр. Чіуегвіоп; в Г. диверзія нм. 
Дивитися, дивлюсь, дивишся, дивляться (а не 

дивлються), дивлячись. Дивитися на кого-що, ча- 
сом в що: Дивилась Йому в слід, Гр. 130. В Г. 
часто див. за ким-чим: Хлопці дивились за нею 
і мірі ували, куди вона піде, Чайк. На ух. 37. - 
На В. У. дивитися за ким-- це доглядати, пиль- 
нувати: Я піду до міста, а ти дивися за дити- 
ною. -- Диви (на В. У. дивись) географічну тер- 
мінольогію, ,Л. Н. В." 1923 кн. 10 ст. 186. -- Ви- 
раз: не дивлячись на те що -- це З м. ,не смотря 
на то, что", треба: без огляду на, не вважаючи 
на, дарма що. 

Дивний, -на, в Г. дивний або дивній. 
Дивуватися кому-чому, з кого-чого, на що: 

Дивувались його розумови, Чайк. На ух. 49. Довго- 
довго дивувались на її уроду, ЦІевч. 

Дижур г. з п. дудиг; на В. У. дижурство, 
рідке; частіш -- варта, вартування. 

Дикар, дикаря. 
Дикий, дикіший, а не дикший. 
Диктування -- сама чинність; диктінт -- ма- 

теріял, що має бути подиктованим; диктат -- ма- 
теріял вже подиктований; диктбвка м. Часто зам. 
диктування, диктант кажуть диктат. Писати за 
диктуванням або під диктування. 

Дилема, з гр. біЛеннша, а не ділємат п. 
Дилижанс, з фр. дйідепсе. 
Димар, димаря. 
Диміївка, диміївський. 
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Дипломат; "и. дипломата. 
Диригент, з лат. сігісспіця через п. дугусіепі : 

але на В. У. частіше регент з лал. через фр. 
госеті. або дирижер з фр. 

Диригувати. а пе дирижпрувати и. м.м. 
Дискант, дпекапта, а не дишкант їм. 
Дискусія мад чим. а не по чому м. 
Диспут м. р. з фр. Чієриіе; в Г. диспута ж. р. 

з п, іхзрика. 
Дитина, ми. дітина або детпна; давнє було 

АКтина і дитина. 
Дита, длтято, дотяті. дитям (а не дитятем); мн. 

діти: давиб дити і д'Кти (звідсі ми. дітя). Дпв. діти. 
Дитячий, рідко дитинний: Згадали забавки 

дитячі М. Б. П. 179. В Г. дптинячий або діточий: 
Діточий сміх. "еп. 8 гл. 143. 

Диеренціял, з -ціялу. 
Дихати, дишу. дипепі, дишуть, дишучи; Та- 

кож: дихаю, дихаєш, дихають; дихав, дихала, ане 
дишав. дишала і. прик. сп. диши, диш і ди- 
хай: дишщучи і дихаючи. 

Дишель м. р.. з дл. нм. дізбе! (не з сучасного 
Пеїхспе!)), а не дишло ми. 

Диявол, діявол, а пе діавол а. 
Ді, давня приставка до Перед дієсловами, 

що роспочинаються з двох приголосних, між 
якими колись був глухий голосний "к ЧИ к, В ЗАХ.- 
укр. говорах постійно і послідовно переходить на 
ді: дібрати, дігнати, діждати, дізнати, дійти, ді- 
ставати. діткнутися і т. п., павіть дізволити і т. п. 
Але на ГБ. У. таке до ще не перейшло (перейде 1) 
на ді. тому тут маємо: добрати, догнати, дождати. 
дозволиті. дознати, дойти, доставати, доткнутися 
і т. п.; процес зміни до на ді в сх.укр. вже по- 
чався: діждати, дійти і т. п. 
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Ді, приїм., часом вжив. в Г. зам. до (див. ді): 
Поїхали пани ді Львова, Фр. 83 в. 122. На В. У. 
такого ді з до не знають. 

Діброва, рідше -- дуброва; давнє джерава, 
ДЖБрова. 

Дівочий, рідше -- дівбцький. 
Дівчина, рідше -- дівчина. 
Дівчур, дівчура, мн. -рі. 
Діготь, дігтю, дігтем; форма: дьбготь -- це м.; 

давнє -- деготь або дбготь. Дьогтяр і смердить 
дігтем, Кул. 209. Бочки з дігтем, Кул. 85, дігтю 
87. Полтав. акти 1667 р.: догот 105, полнаа 
мазница догтю 105. 

Дігтяр, дігтяра, мн. -рі. 
Дід, кличн. в. діду! 
Дідо: Твій дідо, а мій покійний батько, Леп. 

З ж. 34. На В. У. форма дідо не відома, тут 
тільки дід. 

Діждати кого-чого: От коли ми дождались 
ласки, Кул. . 

Діймати г.; на В. У. частіш дошкуляти, до- 
пікати. Діймаючо г., на В. У. - дошкульно, в'їдливо. 

Дійсно (з до)йстно), а. дійсне. 
Дійти, доходити до кого-чого: До серця ніщо 

мені не доходить, М. В. П. 12. В розумінні ,до- 
сягнути" частіш без приїменника: Дай тобі, Боже, 
щоб ти добра дійшла, Свідн. 14. 

Діл: Економічний діл (так зветься постійний 
відділ в газеті ,Наш Прапор" 1923 р.), -- це п. 
Фліаї; треба -- відділ, частина. 

Ділати, ділаю, ділаєш а. зах.укр., з давнього 
ДКлйти. В сх.у. не вжив., тут -- робити, чи- 
НИТИ. 

Діло, діла, мн. діла. Не вживати діло зам. 
твір, -- це п. 
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Дім, з дому, а не дом а.; додбму, зах.-укр. 
домів а. 

Дін, з Дону, а не Дона. 
Дінець, Дінця, а не Донець а. 
Діонис, в Г. Діониз п. 
Діонисій, Діонисія, Діонйсій, Дютдаос; в Г. 

Діонізий з п. Дуопігу. 
Дірка, рідко діра; в Г. діра часте. Давнє 

дра. 
Дірявий, або діравий; частіш -- діркуватий. 
Дітвора, рідше -- дітвора. 
Діти, діну, дінеш, дінь, діньмо, діньте. 
Діти, дітей, дітям, дітьми, на дітях; му. 

форми: дітім або дітьом, на дітіх або на дітьох. 
Дітина ми. див. дитина. 
Дітоньки, дітоньок. 
Діточий г. див. дитячий. 
Діягноз, діягнозу м. р. з гр. бідутасіс; в Г. 

діягноза ж. р. з п. дуаєпога. 
Діяграма ж. р. згр. біауодина; в Г. діяграм 

м. р. з п. дуаєтат. 
Діядема ж. р.з гр. біддциє; в Г. діядем м. р. 

з п. 4)адеп. 
Діялект, діялектичний, а не діалект. 
Діямант, а не діамант чи діямент п.; алмаз 

з тюрк. 
Діяметер, діяметра. 
Для в укр. мові має досить широке значіннє; 

в рос. мові по має дуже широке значіння, чому 
у нас часто плутають для і по і з м. вживають 
по зам для: Комисія для складання (а не то 
складанні) словника; Комитет для збору грошей 
(а не по збору), Товариство для росповсюдження 
(а не по росп.) книжок і т. п. -- Народня мова 
часто замінює для на на: на доказ, грядка на 
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капусту, кадка на огірки, -- цього варт частіш 
вжив. і в мові літер. -- В Г. для часто вжив. 
зам. через, з причини. ргоріег, тому що: Ми для 
браку води здамось, Чайк. На ух. 67, - це а. п., 
на В. У. для такого значіння не має. - Ще в Г. 
для того вживають тоді, коли на В. У. скажуть 
тому, того: Стояв камяний стовп, у споду геть 
підмитий водою і для того тонший, Фр. 8. Б. 41. 

Дневний див. денний. 
Дневникар див. денник. 
Днесь а. г.; на В. У. вже забуте, тут -- сьо- 

годні. 
Днина а. часто вживане в Г.; на В. У. ча- 

стіше день, але вжив. Й днина: Днина видалась 
чудова, Коц. 32. 

Дніпро м. р., а не Дніпер чи Дніпр: Плив 
Дніпро широкою полосою, Чайк. Від. 22. У Шев- 
ченка часта а. форма Дніпр, з Дн'кпр». 

Дністер, Дністра, а не Дністро чи Дністр а.: 
Дністер заглядає до хати, Чайк. Ол. 3. 

Дно, з дна, р. мн. ден. 
До кого-чого Йти, піти, наближатися, бігти, 

говорити і т. п., -- тут арх. к, ік в літер. мові не 
вжив. (але в народн. вжив.); див. д. -- Дієслова 
з приставкою до часом можуть вживатися без 
приіменника до: дійти розуму, але коли треба 
точніще зазначити відношення дії до предмету, 
тоді вживаємо й приіменника: дійшов до розуму. 

Добити, доб'ю, доб'єш, доб'є; в Г. дібю, дібєш, 
дібє, див. ді. 

Добитися, добиватися кого-чого або до кого- 
чого: Багато погубив земляків, добиваючись того 
права, Кул. 396. Добився (-- дійшов) він до раю, 
уб. І. 218. 

Добич або здобич ж. р.: Ми з тобою одну дог 
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бич мали, Чуб. У. 962. Ділили поміж собою здо- 
бич, Стор. М. Пр. 145. В Г. добаича. 

Добігти, зах.-укр. добічи а.; добіжу, добіжать. 
Добігти чого (дістати): Чи не сухоти добігла, Г. 
Барв. Добігти до чого (дістатися): Добігла до хати. 

Добірати, зах.-укр. добирати. Добірати спосо- 
бу: Всякого способу добірав, Гр. 31. 

Добіратися, добратися до кого-чого, рідко 
кого-чого. 

Добрий до кого-чого, часом ма що. 
Добро, добра; мн. дббра, дібр, а не добр. 
Добробут; в зах.укр. часом добрббит а. 
Добровільно, а не добровольно а. 
Добродій -- стара почесна назва осіб, що до- 

бро для народу роблять, єйерубтєс, влагод'Ктєль. 
Але вже давно, особливо за останній час, почали 
вживати -- часом без потреби -- цеї почесної 
назви зам. слова пан, м. господинь. Не зловжи- 
вати цим словом! 

Добування, в Г. добуванв. 
Добувати чого або що: Добув хліба, ножа, 

приятеля, але -- Добув собі цілий хліб. 
Довговусий, довгоусий. 
Довголітній, -ня, -нє; в Г. довголітний. Давнє 

даьголітьній і -нюій. 
Довгенько, в Г. довгонько. 
Довгий, довший, найдовший. 
Довести, зах.укр. довести, доводити до чого, 

рідко чого: До згуби довели, М. В. І. 72. Се чу- 
жа сторона, доведе сорома, Метл. 196. 

Довідатися мро кого що, рідко -- чого: Дові- 
далися про справу, Гр. 292. В Г. о чім або о що 
а. п. 

Довічний, рідко довічній. 
Довкола кого-чого: Довкола хати. 



-- 113 -- 

Довкруги зах.-укр.; на В. У. частіш кругом, 
навкруги. 

Доводити, доводжу, довбдиш, доводять; в Г. 
доводити. 

Доволі чого: Мав собі корів доволі, Гр. 
Довший часто вжив. в Г. зам. довгий: Жили 

довший час в згоді, БЕ. 36, УІ. 15, Від довшого 
часу, Р. К. 1921 Ж 9. На В. У. такого звороту 
нема, тут в цім розумінні -- дбвгий. 

"Дбгадка, а не догадка м. 
Догадуватися про кого-що, в Г.о кім-чім а. п. 
Доганяти, а не догоняти. 
Доглядати кого-чого: Доглядала робітниць, 

Коц. 61. Хто їх догляне, Гр. 258. Часом догл. за 
ким-чим: Доглянь за коровою. 

Догмат, а. догмат, мн. дбгмати, а не догмата п. 
Договір, -вбру, а не договор. 
Догоряти, в Г. догаряти м. В зах.-укр. часом 

догаряти -- цікавити, допікати. 
Догосподарюватися до чого і чого. 
Додати, додала, -ло, -ли; в Г. додала, -дало, 

"дали. Д. чого: Додати духа, д. води. 
Додатний г. п.; на В. У. -- корйсний, пожи- 

точний, пожаданий, позитивний, рішаючий. 

Додб не відм.; в Г. з п. відмінюють: Додета, 
Додетови. 

Додержати, -ся чого: д. слова, умови. 
ДодивлЯятися до кого-чого: До всього треба 

додивлятися, Гр. 254. 
Додлубуватися до кого-чого. 
Додолу, зах.укр. долів а. Додолу верби гне 

високі, Шевч. 
Додому, зах.укр. домів а. Див. долів. Пішов 

сам додому, Гр. 58. 
Додумуватися чого і до чого. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 8 
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Дож м. р., з півн. іт. досе м. р.; м.р. також 
в нм. фр. м. У раді й дожа часом переважить, 
Кул. От. 19. 

Доживати, -живу, -вбш, -вуть; зах.укр. до- 
жию, дожибш, дожиють. Доживати до чого або 
чого: Дожив до свята, доживу віку. 

Дожидати кого-чого: Дожидає суду, Гр. 225. 
Москаля молодого в вишник дожидала, Шевч. 11. 
г зДожидатися кого-чого: ШДожидався вечері, 

Р Дежинати чого і що, або до чого: Дожали 
жита. Ще копу дожинать пішла, Шевч. 

Дожитися до чого або чого: До чого ми в тебе 
дожилися, Кул. 3175. 

Дозвблити, дозволиш, дозвблять, дозволяючи, 
дозвблений; дозволяти, дозволяю, дозволяють; 
в Г. дозваляти з п. Фо2маіаб. Дозволити що, ча- 
сом на що. 

Дознати чого: Дав їм мудрости дознати, 
Шевч. 234. 

Дознатися чого, про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Доїздити до чого або чого: Не доїздячи до 

Києва, Кул. 3. Не доїздячи Солодьків, Свідн. 169. 
А вже я тобі доїду кінця, Ном. 3651. 

Доїти, дою, дбіш, дбять (а не дбють), прик. 
сп. дій, дійте. Корови доїти. 

Доїхати див. доїздити. 
Дойти до кого-чого, рідко а. кого-чого. 
Доказ чого і про що, а не о що а. п. 
Доказати, докажу, докаджеш; в Г. докажу, до- 

кажеш. Док. чого: Чуда доказав. 
Доки, в Г. скорочується інколи в док. 
Докінчити, докінчати що: Чи твою роботу до- 

кінчати, Кул. Досв. 137. В п. докінчати чого. 
Докладати чого (рідше-- що): Доклав воза, Котл. 
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Доконати чого: Доконав свого слова. 
Докоряти чим кому-чому, рідше кого-чого: До- 

корила кумі, Гр. 158. Став бурмистер їх докоряти, 
Кул. 360. 

Доктор, -ра, мн. докторі, а не доктора м.; ви- 
мова: дохтор. 

Документ, мн. документи, а не документа п. 
Доладній, -ня, -нє; в Г. доладний. 
Долина, вдолині -- часте в зах.-укр. говорах 

в розумінні низ; в сх.-у. звичайно низ, внизу. 
Долити чого або що: долий води, долий відро. 
Доложити чого: доложи всіх сил. 
Долів зах.укр. давнє деловь; на В. У. до- 

дблу, дблі, вниз, на землю. Додолу верби гне ви- 
сокі, Шевч. Лягло долі погідне море, Коц. 14. 

Долішній, -ня, -нє; в Г. долішний. 
Долото, рідше долото, в Г. долото; р. мн. 

доліт, а не долотів. 
Дольній, -ня, -нє; а не дольний. 
Дома а., частіше вдома. 
Домагання, в Г. домаганє. 
Домагатися (а не домогатися) чого: Дом. волі. 
Домашній, -ня, -нє; в Г. домашний; давні 

домашьній і домашьинмий. 
Доминувати, а не доминирувати м. нм. 
Домів -- дуже поширене в зах.-укр. говорах, 

З домовк; на В. У. не вжив., тут -- додому: 
Лослі обід хотів іти додбму, Кул. 286. 

Домовина або труна, в Г. трі/жна п. Ляжу 
в чужу землю, в чужій домовині, Щевч. 34. 

Донець а., ліпше -- Дінбець, Дінця. 
Донеччина частіше, рідше -- Донщина. 
Дон Кихобт, донкихбтський; в Г. Дон Кишот, 

донкишотський п. фр. 
Дообідній, -ня, -нє, а не дообідний. 
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Дооколишній, -ня, -нє, а не -ний. 
Допастися до кого-чого і кого-чого: Допався, 

як муха до меду, Ном. Ж» 43936. 
Допевнятися чого: Він допевнятися розвбду 

буде, Кул. От. 9. 
, Допекти, допечу, -чбш, -чуть; зах.-укр. до- 

печи а. 
Доперва а. г.; на В. У. -- допіру, тільки, лише, 

оце тільки, тільки що; давнє тепрько, топеєрко. 
Допильнувати кого-чого: ШДопильнуй діток 

моїх, Гр. Сл. І. 423. 
Допис, допису м. р.; а. допись ж. р. 
Дописка, а не дописка м. 
Допйитуватися тро кого-що або до кого-чого 

чи кого-чого: Допитався до багатого купця, Гр. 
П. 326. Скоро козак Насті допитався, ,фдап. 0. Ю. 
Р.є І. 201. В Г. допитатися за ким-чим п. або 
о кім-чім а. п. 

Допірати, зах.--укр. допирати. 
Допіру З топєрко, рідше -- допіро; значить: 

тільки що, ось, а не лише пт. Радий, наче допіро 
народився, Рудч. Ск. П. 160. 

Допливстйи до чого або чого. 
Доповнити, доповняти, допбвню, допбвниш, 

допбвнять, допбдвнив, допбвнила; в Г. доповнити, 
доповнила. 

Допомагати, а не допомогати. 
Допоминатися, допімнутися за ким-чим або 

о кім-чім г. з п. дДорошіпаб 5іе; на В. У. домага- 
тися, вимагати. Див. упоминатися. 

Допомога; вираз: ,за допомогою"? -- це пе- 
реклад м. ,при помощиє, ,посредствомь; по укр. 
треба просто орудний відмінок: Брехнею (а не: 
за допомогою брехні) світ пройдеш, та назад не 
вернешся,  Погов. 
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Допомогти, допоможу, "можеш, -мбжуть ; зах.- 
укр. допомочі, допоможу; допоміг, а не допомог. 

Доптати див. топтати. 
Допуститися чого: доп. обману. 
Дорадник, а не дорадця н. 
Дорівняти, зах.-укр. п. дорівнати. Дорівнятися 

до кого-чого, або кому-чому. Див. рівняти. В Г. 
зам. дорівнятися вжив. дорівнати п. 

Дорібок, з дорібку, а не доробок а. 
Дороблятися, дороблюсь; в Г. дораблятися мп., 

дорбблюсь. Дороблятися до чого або чого: Доро- 
бився хліба. 

Дорога, р. мн. доріг, Коц. 14. 
Дорогий, дорожчий (вимова: дороший); в Г. 

дорозший. Дорожчий сотнею, чи на сотню, а не 
о сотню п. 

Дорогобич, дорогобицький. 
Дорожнеча, доріжня; зах. укр. часте дорожне- 

та, с. 
Дорожній, -ня, -неє; р Г. дорожний. 
Дорожчати, дорбжчає, дорджчають, а не до- 

рожіти, дорожіє. 
Доростати, в Г. дорастали п. 
Доростати до чого або чого: До іс до повних 

літ. Меншая сестра літ не доросла, Метл. 
Досвід, з досвіду знаю, а не по евіду М. 
Досвітки, з досвітків. 
Досвітній, -ня, -нє; в Г. досвітний. 
Досить чого: Досить крови; в Г. досить. До- 

сить з прикметником чи прислівником ліпше за- 
міняти на оден прикметник чи прислівник змен- 
шеної форми: зам. досить багатий -- багатенький, 
досить часто -- частенько. 

Досі; зах.укр. дбси; походження: досвлік -- 
Досель -- досіль -- досі. Див. відсі. 
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Доскбчити до кого-чого, часом кого-чого: До- 
скочила до струмочка, Гр. 120. Вовк доскочив 
стада, Мак. Рев. 110. 

Дослівно, а не дословно. 
Дослід над чим, а не по чому м.: Дослід над 

мовою. 
Дослужити, дослужитися чого: Дослужу мі- 

сяця, Гр. Сл. І. 429, І чого ж ти дослужився, 
Леп. 8 ж. 10. 

Дослухатися до чого або чого: Дослухалася 
до кожного подиху, Гр. 314. Дослухуються тих 
пісень, Гр. 111. Дослухати кого: Дослухавши 
Нурлу, Коц. 18. 

Доста г. з дбсталь; на В. У. дбсить: Мудрій 
голові досить дві слові, Ном. М 5912. 

Достати чого: риби, хліба; коли мова про 
окремий цілий предмет, тоді достати що: д. хліб, 
достать оцю рибу. 

Достатній, -ня, -нє; в Г. достатний. 
Достачати, в Г. достарчати п. 
Достбйний чого: Достойний слави і пошани, 

Щур. Рол. 4. 
Достойник, п. довбо)пік; на В. У. частіше са- 

ндвник м., рідше -- достойник. 
Достойність, достбйности, достбйністю; в Г. 

достойностию а. 
Достотній, -ня, -нє; в Г, достотний. 
Доступити, доступлю, доступиш, доступлять; 

в Г. доступлю. Доступити або доступитися -- це 
добратися до когось: До панів не можно досту- 
питися, Гр. 29. В Г. доступити -- досягти Чо- 
гось, - це а. п. 

Досягти чого: Досягти свого, Гр. 291. До- 
сягти ціли, Тимч. 81. 

Дотепер г.; на В. У. дбсі, до цього часу. 
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Дотеперішний г.; на В. У. попербдній. 
Дотикатися чого: д. тіла, або до чого. 
Доторкнутися до чого або чого: Доторкнувся 

до рук, Гр. 184. Льоду не доторкнеться, Свідн. 
40  Поторкалася круглого рамени, Леп. 8 ж. 45. 

Дотичних людеї звільнено г. н.м., ліпше: тих 
л. 3в. Дотійчно г., на В. У. -- що до. 

Дотримати чого: дотр. слова, умови, таємниці. 
Дотримав (зберіг) грушу аж до весни. 

Дохід, з дохбду, а не доход. 
Доходити до чого або чого: До серця ніщо 

мені не доходить, М. В. П.12. Доходив (добувався) 
свого права. Дохбдити, доходив, дохбдила, дохб- 
дили; в Г. доходити. Див. дійти. 

Дохти і дохнути. 
Доцент, з лат. досепіц8; в Г. доцент м. 
Дочекатися кого-чого: д. долі. 
Дочка, дочки, мн. дочки, дочок. 
Дошка, а не дбека; р. мн. дощок. Див. таблиця. 
Дошкулювати, дошкуляти, в Г. доскулювати. 
Дощ, дощу, р. мн. дощів. Дощ іде, в Г. паде 

п. Дпв. падати. 
Драб, з іт. бгабапіе через п. дтар; на В. У. не 

вжив. тут -- обірванець, Голодранець, босяк. 
Драглі, драглів. 
Драгун, з нм. Дгаємп; в Г. драгон з п. дга- 

боп; р. мн. драгунів. 
Дражливий, а не дразливий. 
Дражнити, -жню, дражниш, дражнять Коц. 32, 

а не дразнити. 
Драма, з гр..бобиа; в Г. інколи драмат п. 
Дратва, р. мн. дратов; з сер. г. нм. дгаї. 
Драти, дру див. дерти. 
Драча, не часто вжив., частіш -- сварка, бійка. 
Древній, -ня, -нє, ане древний; давнє доєкьній. 



-- 120 -- 

Дрижаки, дрижаків. 
Дрижання, З дркжанню. 
Дрижати, дрижу, дрижитш, дрижать, з дав- 

нього дркжати (рук правильно дає тут ри, а не 
рі); ми. дріжати, дріжу (бо р довго було в нас 
м'ягким). дах.укр. дрожати, дрожу, дрожать. 

Дримливці, дримливець. 
Дріб, дробу м. р. а не ж. р. а. м. 
Дрібненький, в Г. дрібонький. 
Дрібнісінький, дрібнесенький, в Г. дрібніський, 

дрібосенький. 
Дрібушечки, дрібушечок. 
Дріб'язок, дріб'язкобвий. 
Дріжджі, дріжджів, на дріжджах; а. дрбжджі; 

му. дріжчі, на дріжджох. 
Дрімати, дрімливий, дрімучий; давнє док- 

мати і доємати,. 
Дріт, дроту Коц. 54, з нм. Дгарі; дротяний. 
Дрова, а не дрова м., р. мн. дров; дрівця, 

дрівець; давнє држва. В зах.укр. часто зам. 
дрова кажуть дерево, -- це а. п. 

Дрож а. г.; на В. У. дрижаки, дрижання. 
Дротяний, дротяр, -ра, мн. -рі. 
Дрохва, а не драхва м., р. мн. дрбхов. 
Друг, мн. друзі а. або други. 
Другий -- це числівник вторий, 5есипадйя: 

Другого сина діждала собі, Гр. І. 447. Не вживати 
другий зам. інший: Він тут собі другий (треба: 
інший), ніж у нашому селі, Кв. П. 296. 

Дружній, -ня, - нє, давнє лро8женій; ВГ. дружний. 
Дружність, -ности, дружністю, в Г. -ностею. 
Друкар, -ря, мн. рі. 
Друкування, в Г. друкбванєе. 
Дручок, дручка, друк; му. дрючобк, дрюк. 
Дуб, на дубі; стати дуба. 
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Дубельтовий г. п., ліпше -- подвійний. 
Дубно, дубенський. 
Дудніти г. п.;. на В. У. торохтіти, гуркотіти. 
Дуже малий, дуже тонкий, а не замалий, за- 

тонкий г. п. Див. забагатий. 
Дужий, дужчий (вимова: дущий), дужче; в Г. 

дужший. Не вживати слова дужий (значіння: 
здоровий, сильний) зам. великий, це п. 

Дужчати Коц. 6 (вимова: дущати), в Г. дуж- 
шати. 

Думати, думаю, в Г. часто думдти, думаю. 
Думати про кого-що, В Г. о кім-чім а. п.: Як ви 
про це думаєте, Гр. 92. 

Думка про кого що, в Г. о кім-чім а. п.: 
Думка про те, Гр. 126. На мою думку, Гр. 133, 
а не після мобї думки г. чи по моїй думці м. 

Дур, дуру м. р. а не ж. р.а. ж.: Дур напав, 
Гр. Сл. І. 456. 

Дурень, дурня, а не дурак м. 
Дурити, дурю, дуриш, дурять (а не ду- 

рють миу.). 

Дурощі, дурощів. 
Дусити зах.-укр. з п. да5іб; на В. У. тільки 

душити. Недоляшки душили Україну, Кул. 89. 
Дути, дму, дмеш, дмуть. 
Дуфати кому г., з п. дціаб, треба -- надіятися, 

покладати надію на, вповати а. Див. уфати. 
Дух, духа, в дусі, мн. духи, духів. Скріпи- 

тися на дусі. 
.  Душити, душу, душиш, душать; зах.-укр. ду- 

сити. Див. дусити. 
Душогуб, а не душегуб. 
Дьоготь див. діготь. 
Дюжина див. тузін. 
Дюсельдоре, з -дорфу. 
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Дадько, дядьо; в Г. дзядзьо з п. дфліадліо. 
Див. вуй, стрий. 

Дякувати кому, а не кого м.: Дякую вам (а не 
вас м.). Не мені дякуй, дякуй Богові, Кул. 23. 
Дякуємо тобі, їб. 141. 

Дякуючи у нас часто вживають як м.,благо- 
даряє (а це з нм. дапК), треба: через. Слово дя- 
куючи можна вживати в скорочених причинових 
реченнях лише тоді, коли справді єсть за що дя- 
кувати, напр.: Дякуючи Богові я таки видужав. 
Але не треба казати: Дякуючи дитині моя хата, 
згоріла, -- це м. ,благодаряє?, треба: через ди- 
тиву (і в рос. мові в таких випадках не вжив. 
,зблагодаря", бо нема за що дякувати). 

Е. 

Е початкове в чужих словах звичайно укра: 
інізуємо на є. Див. 5 4 в моїй ,Наглядній та- 
блиці милозвучности укр. мови". 

Евакувати, а не евакуїрувати нм. м. 
Евентуальний, евентуальність, евентуйльно г. 

п.нм.; на В. У. це слово зовсім невживане, тут - 
можливий, можливість, можливо, на всякий ви- 
падок, або. Фр. буепіше), нм. еувепішеї!. 

Еврот річка, в Г. Евротас п. 
Егоїст, а не егоїста п. 
Едикт, з едикту; мн. едикти, а не едикта п. 
Екзамен, в Г. егзамін з п. есгатіп; мн. екза- 

мени, а не екзамена п. 
Екземпляр лат., в Г. егзбмпляр п. 
Екипаж з фр. баміраєе, так болг., срб., м.; 

в Г. еквіпаж за пт. еКулра?. 
Екипувати (а не екипірувати м. нм.) з фр. 
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бамірег, так болг., срб., м.; в Г. еквіпувати, з п. 
екміромає. 

Екскурсія, в Г. екскурзія нм.; з лат. ехситбіо. 
Ексмісія г. п., ліпше -- висблення. 
Експансйвний, в Г. експанзивний нмж.; фр. 

ехрапвії, -8іме. 
Експеримент м. р., мн. -нти, а не -нта п. 
Експльодувати г. п.; на В. У. не вжив.; тут -- 

вибухати; так само зам. експльдзія г. п. -- вибух. 
Експозб с. р. і не відмінюється. 
Екстаз м. р. з фр. ехіазе, в Г. екстаза ж. р. 

з т. еКвіала.. 
Екстенсивний фр., в Г. екстензивний п. 
Екстракт м. р., мн. -кти, а не -кта м. 
Ексцбс м. р., мн. ексцбси, а не -са пт. 
Елада, еладський. 
Елемент м. р., мн. елембнти, а не елембнта п. 
Еліпс м. р. рідше -- бліпсис; в Г. еліпса 

з п.; гр. ЄАЛешрию. 
Емаль м. р. або ж. р. з фр. бтаї; в Г. емалія 

за пт. ета. 
Емблема ж. р. з гр. сивАтиа ; в Г. емблем м. р. 

за п. ештріет. : 
Емигрувати, а не емигрирувати м. нм. 
Емульсія, в Г. емульзія нмж., лат. епіиівіо. 
Енеїда, а не Пнеїда. 
Енергійний, а не енергічний м. 
Епиграма ж. р. згр. дліуоанна; В Г. епіграм 

м. р. за пт. ерієтат. 
Епитет м. р., мн. епитети, а не епитета п. 
Епоха, з гр. Флоут), 2 Не епдка п. 
Еспанія г. див. Іспанія. 
Еспанський г. див. іспанський. 
Есхил, з гр.. Аїсуддос; в Г. Айсхіль з м. 

А)зсбії; фр. Евсбу!, нм. Аевспу/ов, англ. АевспуТа8. 
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Етат г. п. фр.; на В. У. штат з нм. Збааї. 
Етатбвий г. п. фр.; на В. У. штатний з нм. 

8каайіср. 
Е тер г. див. ефир. 
Етикет м.р.з фр. бійдиейіе; в Г. етикета ж. р. 

з п. ебуКівїа (а це з іт. ебіспебіа). 
Етюд м. р. з фр. ббиде; вГ. етюда з п. ебіида. 
Еобс, "Єфесь, гр. "Ефєдос; в Г. Ефез з п. 

Ніева. 
Еевктний, в Г. ефектбвний м. 
Ерир, ефиру з сідто, наше давнє вайрь; 

в Г. бтер з п. ефег. Див. и та ф. 
Ерирний, а не етеричний, п. ебегус7пу. 
Ехо мало вжив.; звичайно -- луна. 

Є. 

Є, єсть, а також і суть, в укр. мові, як звязка 
при зложенім присудкові, постійно опускається: 
батько добрий, війська готові; в Г. часто не 
опускається: батько єсть добрий, -- це а. п. Сам 
присудок в укр. мові частіш ставиться в називпім 
відмінкові, а в оруднім не часто, -- при дієслові 
в минулім часі: Відень -- столиця, Суддею був 
ведмідь. В Г. частіш орудний: Відень столи- 
цею, -- це п. 

Єва, в Г. Ква п. 
Євангелист м. р.; а не бвангелиста п. 
Євангелія ж. р. і Євангеліє с. р. а.; в Г. Нван- 

гбліє п.; з гр. то Едауувло», "Єуднгєлив. В ХУЇ 
і ХУП в. в укр. богословській літературі дуже 
часто це слово в ж. р.: "Єкангеліа. 

Євген, Євгбній; в Г. Евген. 
Європа; в Г. Европа. 
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Європейський; в Г. европейський.  - 
Євсбвій, "Єксбкїй, гр. ЕдоФбіос; в Г. Евзббій 

з п. Ему2ербій52. 
Єгипет, єгипетський, в Г. Египет, египетський. 
Єгиптянин, мн. єгиптяне, в Г. египтянин, еги- 

птяни. Давнє б6гуптанин». 
Єго г. а.; на В. У. його; див. він. 
Єгомосць г. п.; на В. У. -- священник, пан- 

отець; м. батюшка. 
Єден муц., треба -- один. 
Єдністю; в Г. єдностию а. 
Є'зус.Марія - так постійно говорять з п.вГ. 

при здивованні; на В. У. -- Гбсподи Боже, Мати 
Ббжа! | 

Єї г. а.; на В. У. -- її, див. він. 
Єму г. а.; на В. У. -- йому, див. він. 
Єнчий жсу., треба -- інший. 
Єпархія, в Г. епархія. 
Єпархіяльний, в Г. епархіяльний. 
Єпископ, в Г. епіскоп або біскуп м. 
Єпитрахиль м. р., арх. епитрахиль ж. р. Див. 

патрахиль. 
Єретик, -ка, в Г. ербтик; гр. асіоєтіхдс, 

врєтікь. 
, | брихон, брихбну, в Г. Ерихон, Нрихо з п.; 
Ївріхмінт, Зеомо, лат. етіспо. 

Єрусалим, з Єрусалиму, нар. Русалим, в Г. бру- 
залим з п. Егигаївт; гр. Чеоочсадйти, "єрбса- 
лИм'к. 

Єсй а. всй, часто вживається в укр. мові при 
Поважній мові: Ти добре єси учинив, Гр. 75. 
Добре єси, мій кобзарю, добре, батьку, робиш, 
Шевч,. 31. 

Єсли, сли г. а. З вслй, на В. У. зовсім не 
вжив., тут -- Коли. 
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Єсть див. 6. 
Єерат, в Г. Ефрат; 'Єкфрдть. 
Єще зах.укр.; на В. У.-- ще, іще. Див. іще. 

Ж. 

Ж вжив. постійно по голоснім звуці, а же 
по приголоснім: вона ж, він же; в Г. часто же 
не скорочують на ж по голоснім, -- це а. м. 
Часточки же, ж пишемо окремо від слова, яківсі 
інші часточки та приїменники. 

Жадання, в Г. жаданє. 
Жадати чого: ж. грошей. 
Жаден, жадний звичайно вначить ніхто, ні- 

бден, і тільки як му. -- кожний. В перечних ре- 
ченнях не треба вживати перечки ні або ке при 
слові жаден: Жадна (а не: ні жадна) пташка не 
літала. У Бирч. І. 48: Ми не жадні діти, треба: 
ми зовсім не діти або ми не діти. Не вжив. жод- 
ний, -- це ми. 

Жадний, жадбн чого або на що: Долі жадна, 
Ном. Ж 1739. На шматок хліба жадний, Свідн. 41. 
В Г. часто: Став жадно пити, -- це а., на В. У. 
частіше: жадібно, пожадливо. 

Жанда г. а.; на В. У. жадбба. 
Жалібний, а не жалобний а. 
Жаліти кого-що (мати жалість), часом за ким- 

чим; або ж. чого (берегти): жаліти грошей. 
Жалітися (часом -- жалуватися а.) на кого-що. 
Жалкий, а не жалкий м. 
Жалко кого-чого: Жалко стало того хазяй- 

ства, Гр. 267. Другий ступінь у Гр. 321: жалчіше, 
зле частіше кажемо: більш жалко. 

Жалкувати про що або за ким-чим: Жалку- 
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ємо про се, Кул. От. 27. Жалкували за ним, 
Кв. 2817. 

Жалоба, скарга тро що, р. мн. жалбб. Жа- 
лбба -- траур. 

Жалощі, жалощів. 
Жалувати (любити) кого: Жалуй матір свою; 

жалувати (жаліти) чого: Жалуючи згуби, Кул. 411. 
Жаліти (жалкувати) за ким-чим: Він жалує за 
мною, Чуб. У. 388. 

Жаль м. р. а не ж. р. м.; з жалю, жалем, 
у мн. не вжив. (хоч інколи: жалі, жалів). Жаль 
за ким-чим: Жаль за рідною хатою, Чайк. На ух. 
31. Який у мене жаль до тебе, Щур. Рол. 108. 
Жаль кого-чого: Жаль сестри, жаль тих днів 
ясних. 

Жандар, -ра, мн. жанддари, з фр. кепдагт. 
Див. шандар. 

Жар, жару, в жару, частіше визначає ву- 
гілля, присок (в Г. грань). Слово жар в Г. часто 
вжив. зам. запал, пал, запаління, -- це а. м. 

Жара (в Г. жар) рідке, частіше спека; див. 
гаряч. 

Жарити, жарю, жариш; в Г. жарити, жарю. 
Жаркий, а не жаркий м. 
Жаріючий г. з п. 2аггасу; на В. У.: горячий, 

палячий. Пор. горіючий. 
Жартувати з кого-чого, а не над ким-чим м.: 

Жартувала з Ревуна, Мак. Рев. 84. 
Жасмин, жасмину з фр. |аєтіп; в Г. жазмін, 

Леп. З гл. 95. 
Жати чого або що (коли точно зазначено, 

що саме жати): Вийдеш в поле жита жати, Леп. 
З гл. 129. Пора, мати, жито жати, Метл. 21. 

Жахатися кого-чого: Він жахався їх, Гр. 242. 
Жахіття не вжив. у мн. 
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НМвавий,-- це енергійний: Жваво розмовляли, 
Гр. 87. Жвавіший, жвавіше Гр. 302. В Г. з п. 
часто кажуть: Серце било жваво, Бирч. П. 97, -- 
треба: скоро, сильно. 

Ждати кого-чого: Жде козаченька, Шевч. 
В Г. ждати на кого-що, -- це п. нм.: Жде на 
приказ, Лепк. З ж.-16, -- на В. У.: Жде при- 
казу. Див. чекати. 

Же, жеби часто вжив. в зах.-укр. зам. що, 
щоби: Казав, же прийде. Це же повстало з йже, 
але тепер це тільки а. п., на В. У. зовсім не ві- 
доме. 

Жебри, жебрів. 
Жегнати, жегнатися г. з п. 2еєтаб (а це з сер. 

г. нм. 5еєпеп); на В. У. не вжив., тут -- проща- 
тися з ким: Не прощався зо мною, Метл. 617. 

Желатина ж. р. або желатин м. р., з лат. де- 
Іахіпа через фр. євіабіпе. 

Желізний, желізко, желізничий, жезізо г. а.; 
на В. У. залізний, залізко, залізничий, залізо. 
Див. залізо. 

Желізниця г. див. залізниця. 
Жемчуг, жемчужний -- давнє укр. слово, те- 

пер мало вжив., частіше -- перли, перловий з нм. 
Ретіеп. 

Женйити, -ся, але частіше -- оженити, -ся; 
оженитися з ким, а не на кому м.: Як з дороги 
повернуся, то з тобою оженюся, Чуб. У. 4. 

Жених а., частіше -- молодий. 
Женський г. а.; на В. У. жіночий, жіно- 

чий рід. 
внщина, частіше жінка; в Г. женщина. 

Женячка г. з п. депіасока; на В. У. незнане 
слово, тут-- оженіння, женіння: В мене брати -- 
на женіннячко, Гр, ЦІ. 27. 
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Жердка, а не жертка. 
Жереб кидати про кого що, ВГ.окім-чім а. п. 
Жерело г. а.; на В. У. джерело, р. мн. дже- 

рбл; джербльний. Пор. у Щур. Рол. 119: В полі 
джерело дзюрчало. 

Жертвувати, але давня наша вимова жерте8- 
вати. В Г. часто зам. приндсити жертву кажуть 
жертвувати -- це а.: Антиох приказав народови 
жертвувати (на В. У.: принбсити жертву) поган- 
ським божкам, Рудов. 47. 

Жертівник, в Г. жертівник; а. жертовник. 
Жаерти, жеру, жербш, жеруть; в Г. жру, 

жреш, жруть. 
Жестокий г. а. ж.; на В. У. жоретбкий, лютий. 
Жестбкість г. а. ж.; на В. У. жорстокість, 

лютість. 
Жеч ж. р. з п. глесо: Побігла зносити з воза 

жечі, Коц. 46, треба -- річі. 
Жечи, жегчи зах.-укр. а.; на В. У. палити. 
Живіт, живота, в Г. жовіт. Див. шлунок. 
Живо часто вжив. в Г.: Живо церковні двері 

відомкніть, Фр. З в. 145. На В. У. тільки -- 
швидко, хутко, жваво: Жваво метнулись до ро- 
боти, Гр. Сл. І. 477. 

Живописець, -сця, давнє жикописєць, ВЖИВ. 
в Г. атакож в серб., чеськ. і м. НаВ.У. це давнє 
наше слово випірається нм. маляр. 

Жид, жида повстало з романського читання 
слова "Іочбаїос, йюдєй; пор. фр. мії, нм. Ліде, 
п. уд, че. 24; зменш. жидок, в Г. жидик. Це 
слово в формі жид", жидовнн"и Вільно вжива- 
ється в давніх наших пам'ятках з ХІго віку по- 
чинаючи. В теперішній час на В. У. слово жид 
серед простого народу вживається вільно без яко- 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 9 
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гось образливого значіння, але інтелігенція ча 
стіше замінює це слово на єврєй, бо євреї дуже 
ображаються на слово жид. Від слова жид мн. 
жиди і жидова, при чому форма жидоваі має від- 
тінок певної зневаги (чого зовсім не було в давнім 
жидока). 

Жизнь г. а. м.; на В. У. вже не вжив., зви- 
чайно кажуть життя: Звання козаче, а життя 
собаче, Ном. М 790, 

Жир, з жиру, часте в Г.: Тіло викинули псам 
на жир, ,Укр. Гол." Ж 193; на В. У. частіше -- 
здббич, корм. 

Жирний, в Г. жирний. Див. тлустий. 
Жировий, в Г. жировий. 
Жити, живу, живбш, живе, живемо, живете, 

живуть, живучи, живучий; зах.укр.: жию, жибш, 
жиб, жибмо, жибте, жиють, жиючи, жиючий; 
обидві ці формі однаково давні: давнє жити 
в сх.-укр. дало жнєж (тут форми без в цілком не 
відомі), а в зах.укр. жиквк ; мИН. Час: жила, -ло, 
-ли; В Г. жила, жило, жили; прик. сп.: живи 
и жий, живім і жиймо. Жити з чого, жити за 
кого: Ви не маєте з чого жити, Леп. З ж. 31, 
Жив там за сторожа, Гр. 58. -- Для зах.укр. 
форм пор. п. 2у)е, 2у)е52 і т. п. 

Житній, -ня, -нє; в Г. житний. Вже вдавнину 
було житьній і житьний. 

Жито, з жита, мн. нема (але інколи: жита, 
житів). 

Житомир, з -ра; а не Житомір. 
Життєвий, а не життьовий. 
Жичити зах.-укр. з п. дусгуб; на В. У. зйчити. 

Див. зичити. 
Жичливий зах-укр. з п. 2усліїму; на В. У. 

ЗИЧЛИВИЙ. 
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Жінка, жінки, мн. жінки, жінок. 
Жірі див. жюрі. 
Жлукто, в Г. жлукто. 
Жмурки, жмурків. 
Жнець, з женця, мн. женці, женців; а не 

жнеця, жнеці м. Давнє женьце, МН. було женци. 
Ой на горі та женці жнуть, Пісня. 

Жнива, жнив. 
Жовкти і жобвкнути. 
Жовнір, з сер. г. нм. 5оїдпег (8014, 2014 -- 

плата воякам), часте в Г.; на В. У. звичайно ка: 
жуть: вояк або вояка. Див. вояк. 

Жовтень, жбвтня -- з давнього часу це була 
назва сентября, але за останній час, під п. впли- 
вом почали в нас казати жовтень на октябр, хоч 
физично це й не відповідає природі, бо листя 
жовкне в сентябрі, а опадає в октябрі. Див. ли- 
стопад. 

Жовтий, жовтіший. 
Жоден, жбдний му., див. жаден. 
Жолудовий, в Г. жблудний а. 
Жолудок див. шлунок. 
Жолудь м. р. з жблудя, мн. жолуді, жо- 

лудьми, давнє жєлЄдк ; також часто вжив. жблуд, 
жблуда, мн. жолуди, жолудів. 

Жона а., жєна, але звичайно -- жінка. 
Жорна, жбрен. 
Жорстокість, -кости, -кістю, в Г. -костею а. 
Жрець, жерця, мн. жерці, жерців; а не жреця, 

жреці ж. Давнє жьерьць Дало жеєрцае, жерци. 
Журба, в Г. жура; журба не плутати 

З нудьга (нудьгують. від нічого робити). Журба 
тро кого-що або за ким-чим, в Г. о кім-чім а. п. 

Журйитися за ким-чим, часом по кому або про 
кого що: Ти не знаєш, моя мати, за ким я жу- 

Я 
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рюся, Пісня. ЖКуривсь по першій жінці, Гр. 67. 
Журитися ким-чим -- це турбуватися про кого- 
що: Не журіться життям, Кул. Єв. Мт. 625. 

Журнал класний; в Г. клясовий дневник п. 
Журналист, а не журналиста п. 
Журчати г. а. м.; на В. У. дзюрчати, дзюр- 

котіти, шемрати, бреніти: Дзюрчить, біжить кри- 
ниченька, Кул. Досв. 157. А срібная хвиля дзюр- 
котить, б. 70. 

Жутко г. м.; на В. Т. моторошно, тяжко. 
Жюрі, з фр. )огу не відмінюється; в Г. жірі. 

З. 

З приїм. що повстав з давнього из'ь, часом 
з ст; по голоснім звуці попереднього слова вжи- 
ваємо з, по приголоснім -- із: Вийшов брат із 
хати, Вийшла мати з хати; перед словом, що 
роспочинається з двох або більше приголосних, 
між якими був колись т або ь, ВЖИВАаЄМО 30 (В Г. з7): 
зо мною, зо всіма; в Г., під впливом п. 76, часом 
зловживають занадто частим вживанням зі, напр.: 
зі собою зам. з собою, див. зі. -- Приставка з, 
приєднуючись до слова, що роспочинається з при- 
голосної, часом переходить на із: Батько ізвеліли, 
Вік ізвікував, Геть ізвідсі. -- Приїм. 8, із, зо 
вжив, з відм.: родовим (звідки? відколи 2), при- 
чиновим (рідко, на визначення приближної міри: 
з верству) і орудним (з ким-чим 2); див. зі, зо. 

За при порівнянні: Голосніще за всіх, Гр. 
14.-- Бути за кого: Був за дяка (-- був дяком).-- 
Іти за ким: Їди за мною (іди по мені-- це а.), йди 
за нами. -- Йти по що (по воду), а не за чим, 
див. по. -- Довго не спав за думками (-- через 
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думки) Гр. 102. -- Висловитись за допущення, 
він стоїть за приняття, агитація за війну (в Г. 
з п. пишуть: за допущенням, за приняттям, за 
війною). -- за на означення часу з родов. відм.: 
Це сталося ще за старих часів, ще за Хмель- 
ниЦЬКОгО. 

За в Г. часто вжив. зам. по, напр.: поділ за 
змістом, поділ за абеткою, поділ за віком, за ві- 
домостями, він це зробив за звичкою і т. п., -- 
все це п.; на В. У. звичайно: поділ по змісту, 
по віку і т. п., і це не м., а стародавні укр. 
вирази. 

Забавитися -- це розважатися, або баритися: 
Прийде нічка осінняя, - ні з ким забавлятись, 
Чуб. У. 26, В Г. з п. вжив. цього слова зам. про: 
бувати. Див. бавитися. 

Забавка, а не забавка м. 
Забагатий, завбогий і т. п. -- часті зах.- 

укр. вирази з п. На В. У. тільки: дуже, надто 
багатий: Зінько вмисне прийшов дуже рано, Гр. 
87. Одна дуже товста, друга дуже тонка; одна 
проти мене дуже висока, а проти другої я дуже 
довгий, Гр. 87. -- Писати треба забагатий, а не 
за багатий. 

Забагнути і забагти, забагнув, рідше забаг. 
Забажати кого-чого: бабажалось бабі літа, 

Прик. 
Забарикадуватися, а не забарикадируватися 

йони. 

Забастбвка див. страйк. 
Забйити щось, забитися -- самому: Забив собі 

пальця, Упав та й забився. Серце жваво заби- 
лося, а не забило. 

Забігти, зах.-укр. забічи а.; забіжу, -жиші, 
-жать. 
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Забірати, зах.-укр. забирати. Забірати у кого, 
в Г. кому а.: Забирали їм хліб ,Укр. Гол' Ж 
223.-- Стати до діла, а не забиратися до діла г.: 
Вернув до дому і забирався снідати, Леп. З ж. 
41, -- на В. У.: Вернувся додому і став (або збі- 
рався) снідати. 

Забічи зах.-укр. а. див. забігти. 
Заблвяти а. г. м.; на В. У.: замекати, забеб 

кати: Ціла отара овець та кіз, ягнят, козенят ме- 
кала та бекала, Лев. І. 126 

Заблискати, заблищав, -щала, -щали; в Г. за- 
блис, заблисла, заблисли. 

Заблищати, в Г. залищати п. 
Заблудйити і заблудитися вжив. однаково; за- 

блуджу, заблудиш. 
Забобони, забоббнів, а не забубони. 
Заболіло кому або в кого що: Голова мені 

(або -- в мене) заболіла. В Г. з п.: Голова мене 
заболіла. Див. боліти. 

Заборонити, в Г. заказати а. п. Заборонити 
кому що, а не чого п.: Мені заборонено їзду. 

Забрати, забрано, рідко -- забрато. Забратися 
до праці г. див. забіратися. 

Забряжчати (вимова: забрящати), а не -- за; 
брязчати. 

Забувати, забути кого-що, про кого-що, рід- 
ше -- за кого-що: абудь мене, Шевч. 18. Раз- 
у-раз про це забував, Гр. 76. Ти за мене забу- 
ваєш, Гр. 106. В Г. забути о кім-чім а. п. або на 
кого-що (дуже рідке й на В. У.): Фабуваєш на 
одно, що я сам попович, Леп. З ж. 11.- 8абути, 
а не запам'ятати а. п. чи запомнити П. 

Забудько, а не забудька м. 
Заважати -- перешкоджати; завважати -- 

примічати, робити увагу. 
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Завбільшки, а не величиною м. 
Завглибшки або углиб, а не глибиною м. 
Завдати, завдавати чого: Завдати сорому. 
Завдаток, а не задаток м. 
Завдовжки або удовж, а не довжиною м. 
Завдяки кому-чому: Завдяки доброму чолові- 

кові спромігся я додому доплентатись, Сл. Гр, П. 
13. Але зам. цього штучного слова ліпше вжи- 
вати через. 

Заверуха або завіруха, му. -рюха. 
Завести, заведу, -дбш, -дуть, завів, завела, 

-ло, «ли -- одвести кудись: Дитину завела до су- 
сідки. В Г. завести, завбду, завбла, завбло, завбли 
вжив. з п. і замість обманити, одурити: Їх заведе 
ця політика, , Діло" 1922 р. Ж 28. 

Завжди див. завсіди. 
Завзатість, (тости, -тістю, в Г. -тостию а. 
Завидки, завидків. Завидки беруть. 
Завидувати на що: Завидує на її вроду Сл. 

Гр. П. 16. В Г. здвидувати або завидіти кому 
чого а.: давидували йому щастя, Чайк. Мал. 78. 

Завйсить м., треба -- залежить. 
Зависливий або завидливий; в Г. часто за- 

висний. 
Завідатель г.; на В. У. завідуючий, голова. 
Завіса, а не занавіс мм. Давнє зак'Кса. 
Завісити -- це позапинати: завісити вікна. 

В Г. з п. часто завісити вжив. зам. припинити, 
заборонити: 8авісити газету т. (припинити, за- 
крити газету); завішення зброї г. п., ліпше -- за- 
мирення. Див. закрити. 

Завітати див. вітати. 
Завод г. п.; на В. У. заняття, ремесло. 
Завсіди -- це найчастіща форма, рідше -- 

завсігди (в Г. часте завсігди), арх. завсегдаі мало- 
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вживане; завжди (жу. завжде) не часте; завше 
часте. Давнє києкгла, кксєгда, кксегдм. Вже 
в пам'ятках Х У-го віку знаходимо закждм і закиїіє. 

Завстидатися г. п.; на В. У. застидатися. 
Завтра а., частіше -- взавтра; давнє заЗтра, 

завьтог; по завтрому, на завтра. 
Завтрашній, -ня, -нє або завтрішній (з дав- 

НЬОГО засу гріктьнь); В Г. -шний. 
Завше див. завсіди. 
Завширшки, уширшки, ушир, а не шириною м. 
Зага г. нм.; на В. У. сага, з скандин. 
Загадати чого або що. 
Загадка Кул. 214. Тимч. 43, мн. загадки, за- 

гадбк; а не загадка м. 
Загальник г., ліпше б: загальна думка, всім 

відоме. 
Загаяти, а не загаїти. 
Загибель, загибелі; рідше загибіль, загибілі. 
Загйинути, а не загибнути. 
Загирити г.; на В. У. втратити, ростратити. 
Заглада а. г. п.; на В. У. згуба, знищення. 
Загнаний, а не загнатий. 
Заговорйити про що; в Г.очіма. п. 
Загомоніти про що; в Г.о чім а. п. 
Загоріти на сонці, а не загорітися; дрова за- 

горілися, а не загоріли; загорітися -- це горіти. 
Загортати чимсь щось:.А скину я опанчу та 

ніжки загорну, Чуб. В Г. часто вжив. це слово 
й зам. забрати, заволодіти, завоювати: Римляне 
забажали загорнути сей острів, Корд. 31. 

Загострювати; заострювати -- це а. м. 
Заграва зах.укр. (м. зарево), єсть у Лесі 

Українки; на Поділлі кажуть: Заграва береться. 
В літературній мові частіше вжив. луна: Базар 
горить, а на море луна йде, Сл. Гр. П. 381. Див. луна. 
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Зад, назаді, позаду, позад, ззаду. 
Задавйити і задушити. 
Задармо, з п. задагто; ліпше -- дурно, да- 

ремно. 
Задача і задача. 
Задерти, задеру, задербш; зах.-укр. задру, за- 

дреш. Див. дерти. 
Задивлятися, це -- дивитися на кого: Вона 

на його задивилася, Чуб. ІІ. 419. В Г. з п. вжив. 
цього слова зам. думати, гадати: Він скептично 
задивляється на конференцію, ,Ділоч Ж 9893. 

Задля рідке, частіше - для. В Г. часто вжив. 
задля зам. через: Зненавиділи Йосифа задля 
снів, які мав, Рудов. 16, -- це п. а. Див. для. 

Задній, -ня, -нє; в Г. задний; давнє задьній. 
Задовбяйти чим, задоволяти (від слова воля) 

або задовольнити, задовольняти, задовольняючий 
(а не задоваляти, задовальняти м.). 

Задовольнаюче, в Г. задовольняючо. 
Задокументувати, а не дзадокументирувати 

м. ни. 
Задоптати, з.-у. п.; на В. У. затоптати. Див. 

топтати. 
Задрижати або задріждти; в Г. задрожати, 

задрожу а. Давнє задіу"'кжати і задрожати; давнє 
ук дає в нас ри, а тому правильніше буде за- 
Ддрижати (через м'ягкість р поширена й форма 
задріжати). Див. дрижати. 

Задрімати, задрімаю; давнє задокмати. 
Задріпанець, задріпанка, задріпаний. 
Задумуватися про кого-що, в Г.окім-чім а. п. 
Задуха ж. р. а не задух м. р. п. 
Заєдно а. рідке слово, звичайно кажемо -- 

разом, вкупі; в Г. дуже часте і визначає -- все, 
увесь час, постійно. 
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Заєць, зайця (вимова: здїць), мн. зайці; вГ. 
заяць, заяця. Давнє заваць, зльаца, ЧаСОМ -- заєць, 

Зажадати чогось, а не що: з. дров. 
Зажирати, зажерти, зажеру, зажера; в Г. за- 

жру, зажро. Див. жерти. 
Зажити, заживати чого, а не що: Заживати 

потрав (а не потрави); це з давнини: Зажикдючи 
потрікть роскбнюум» Ключ Роз. 1665 р. л. 39 б, 
Тоги клбка кбд8ть зажнвдти, ЇБ. 21. 

Зажурйтися про кого-що або чим: Зажуривсь 
про лиху українську долю, Кул. 268. 

Заздритися на що, інколи заздрити кому чого, 
а не 3. кого. На худобу її заздрились, Г. Барв. 462. 

Заздрісний, це -- завистливий, той, хто зави- 
лує; в Г. заздрісний також іревнивий п. Фаздріс- 
ний на кого-що або кого-чого, в Г. о кого-що а. п. 
Чужого добра тепер усі заздрісні. 

Заздрість на кого-що, в Г. о кого-що а. м. 
Заздрощі, заздрощів. 
Зазимки, зазимків ; також: зазімки. Див. зима. 
Зазнати кого-чого і кого-що: Наші діди за- 

знали біди, Ном. Ж 699. 
Зазубень, зазубня. 
Зазуля г. див. зозуля. 
Заїдати, це -- заїсти, загризти, погубити ко- 

го: Собаки трохи не заїли мене. В Г. з п. вжи- 
вають заїдати зам. їсти з охотою, ласувати; Фаї- 
дали спілі яблока та грушки, Чайк. Мал. 32. 

Заїди, заїдів. 
Заїржати; в Г. заірзати або заржати а. м. 
Займати, займу, займбьш, зайняти, заняти; 

в Г. займити або занимдти а. м. Див. заняти. 
Займатися (в Г. заниматися а. м.) часто вжи- 

вають в значінні м. ,заниматься": Займаюся тор- 
говлею м., треба: живу з торговлі або торгую. 
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Займенник -- правильна укр. форма; вГ. за- 
іменник. 

Заказувати а. п, ліпше -- забороняти що, 
а не чого п. 

Закаляти а. п., ліпше -- забруднити. 
Заки або заким частіш вживається в 3.-у.; 

на В. У. -- поки, побкіль. 
Закидати, це - кидати щось кудись; в Г. 

вживають цього слова замість обвинувачувати, 
докоряти, -- це м. 

Закладений, а не закладяний. 
Заколихувати, заколихати, -шу, -лишеш; в Г. 

заколисати. Див. колихати. 
Закон, але старий укр. наголос часто був з4- 

кон". Закбн Ббжий (шкільна наука), в Г. релігія. 
Законник г. п.; на В. У. манах. 
Законовчитель, в Г. катехит гр. через п. 
Закохатися в кого-що: Князівна закохалася 

в козака, Гр. 118. 
Закпити з кого г. п.; на В. У. насміхатися 

З кого, легковажити когось. 
Закрасти г.; на В. У. украсти, вкрасти. 
Закрити (а не зачинити або замкнути) збори, 

засідання, школу, газету. Див. завісити. 
Закупно г. п.; на В. У. купівля. 
Закуток, а не закуток м. 
Зала ж. р. рідше зал м. р. з нм. дег базі; 

в Г. саля з т. 8аїа (а це з іт. заіа). Не вжив. 
форми зало. 

Заламати, заламлювати і заломити, заломлю- 
вати. 

Залбдве або залбдво, з п.; ліпше ледве. 
Залежно від чогось г. з п. нм.; ліпше: в за- 

лежности від чогось, як до, від того як. 
Залицятися до кого-чого, рідко кому-чому а. 
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Залишати і залишатися див. лишити. 
Залишки, залишків. 
Залищати г. п.; на В. У. заблищати. Див. 

блискавиця. 
Залізний, залізо; в Г. зелізний, зелізо або же- 

лізний, желізо. Давнє жєлкзе. У Кул. ,Ч. Р.4: 
залізо 149, заліза 303. 395, залізом 394, залізний 
209. ЦІкола під залізом, Коц. 45. 

Залізниця, залізничник; в Г. желізниця, зе- 
лізниця. Їхав залізницею, а не по зал. м. 

Зальбти, зальотів. 
Залюбитися, але частіш -- полюбити, полю- 

бити оден одного; в Г. часто залюбитися. 
Залягати, заліг, в Г. заляг. 
Замах стану -- т. татасі 5сапи з нм.: -- 

ліпше -- державний переворот. Див. стан. 
Замаювати г. п.; на В. У. -- прикрашати з6- 

ленню, вітками, травою. 
Замельдувати г. п. н.м.; на В. У. -- повідбміти, 

донести, дати знати. 
Замешкати, замбшкувати де; в Г. зам. що п.: 

Краї замешкували греки Корд. 1, -- це пт., треба: 
в краї мешкали греки, або край заселяли греки. 

Замикати, замкнути, замкнув, замкнула, зам- 
кнули; в Г. замок, замкла, замкли. Див. замок. 

Замисел, замислу; давнє -- замиюлт. 
Замислитись про кого-щось, ВГ. о кім-чім а. п. 

Замислились-задумались про щось, Грінч. 118. 
Заміж; а. рідкі: замуж і замож; замужня. 
Замінений, а не заміняний. 
Замість (із за м'Жксте), рідко -- замісто; ви- 

мовляємо: замісць, здамісь; в Г, місто а.; див. 
місто. -- Рос. вираз: ,вм'Ьсто того, чтобн" у нас 
часто перекладають: замість того щоб; треба -- 
замість, або: замість щоб. 
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Замкнений, рідше -- замкнутий. 
Замовини, замовин. 
Замовляти, в Г. замавляти з п. сатамтіаб. -- 

Замбвити, а не заказати м. Зроблено по замбв- 
ленню або на замовлення. 

Замбжний, рідше -- замбжній. 
Замок, замку -- кріпость, фортеця, і замок, 

замка -- у дверей (два значіння з нім. 9сП10585); 
в Г. за п. кажуть замок і на замка у дверей. Див. 
замикати. 

Замолоду і ззамолоду. 
Замдбчувати; в Г. замачати п. 
Замужня, в Г. замужна; пор. давнє мажьиЕній. 

, Замучити, замучу, замучили, замучать, а не 
замучуть ми. 

Занавіса, завіса, а не зданавіс м.: давнє -- 
завЖса. 

Занедбати, занедбувати кого-що і кого-чого: 
Занедбавши свою старість, Кул. ,Ч. Р.З 295. 

Занедужати ма що, а не чим: занедужав на очі. 
Занемогти; зах.-укр. занемочи а. 
Занепадати на силах, на здоров'ї. 
Занепекдїтися; в Г. занепокоїтися. 
Занепокоююче, в Г. занепокоюючо. 
Занести, занбсла, занбсло, занбсли: в Г. за- 

несла, занесло, занесли. 
Занехати, занехаяти кого-що, часом -- кого- 

чого. 
Занимати а. г. м. див. займати. 
Заняти, заняла, -ло, -ли; в Г. заняла, -няЯло, 

-нЯяли. Див. займати. 
Заопікуватися ким-чим. 
Заосмотрити г. п., треба -- забезпечити, зао- 

пікуватися. 
Забстрювати а. г. м., ліпше -- загострювати. 
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Западати, запасти, западу, -дбш, -де2; в Г. за- 
паду, западе. Западуть рішення, ухвали 2. п., 
треба -- буде вирішено, ухвалено, будуть приняті 
рішення, ухвали. 

Запалити в печі, а не запалити піч. 
Запалка г. п.; на В. У. сірник. 
Запам'ятати, це -- добре пам'ятати, а не за- 

бути а. п. Весною була велика вода, що й люде 
насилу таку воду запам'ятають, Левицьк. І. 127. 

Запевне а. і запевно. 
Запис, запису м. р.; арх. запись ж. р. Вже 

з давнини запис вжив. в м. р.! Тон". запись Со- 
чав. грам. 1393 р. Йой запис, Порицьк. зап. 
1450 р. Запне ткой Пересопн. єв. 1556 р. Лук. 
зач. 80. 

Записка -- стара укр. вимова; нова: записка. 
Запитати, запитатися кого про кого-що, в Г. 

о кім-чім. Див. питати. 
Запізвати кого до кого-чого зах.укр. п.; на 

В. У. -- заклйкати, покликати кого до кого-чого. 
Запіяти, кури запіли -- часте в зах.-укр. го- 

ворах; в сх.укр. говорах і в літерат. мові часті: 
ше -- заспівати, кури співають. 

Заплакати по кому-чому; заплакати з чого: 
з. з біди. 

Заплатити, Бог заплать а.; заплачено, а не 
заплочено. 

Запливти, запливати ; рідше -- запливсти, -ву, 
веш, запливла, -вло, -вли; в Г. заплила, заплило, 
заплили. 

Запобігти, запобігати чому: фЗапобігати ли- 
хові; інколи зап. чого: Запобігав ласки; зах.-укр. 
запобічи а. 

Запомагати, а не запомогати; запомогти кого 
чим: з. мене худобою; зах.укр. запомочи а. 
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Заповнити, в Г. заповнити. 
Запопадливий, в Г. часто -дливий. 
Запбра ж. р., а не запор м. р. м. 
Запорбжець а., ліпше -- запоріжець, запоріж- 

ця; запорізький. 
Запорбжжа а., ліпше -- Запоріжжа. 
Запрашати, -шаю, г. З п. сарга8габ; на В. У.-- 

запрошувати, -шую. 
Заприсягати, -гаю, -гаєш, заприсягти, запри- 

сягну, -нбш -- неперехідне дієслово: Заприсягну, 
що додержуся миру; в Г. це перехідне дієслово: 
Заприсяг йому мир, Бирч. І. 236. 

Запро, приїменник в Г., на В. У. не вжива- 
ний, тут тільки про. Тревоги за-про долю дітво- 
ри, Мак. ,Рев." 22. 

Запрягти, зах.-укр. запрічи, запрячи а. ба- 
пряжу, а не запрягу м.; запріг, запрігши, в Г. 
запряг, запрягши; запряжи, запряжімо. 

Запудити г. а.; на В. У. -- налякати. Див. 
пудити. 

Запукати г. п.; на В. У. -- застукати. На 
В. У. запукати -- це нелітерат. слово, якого при 
людях не говорять. Див. пукати. 

Зарадити кого, чому, чим: Фарадьте нас, ара- 
дили тим горю. Так-сяк зарадили лихові, Грінч. 148. 

Зараз -- це негайно, в цей момент, в цю хви- 
лю, миттю; слово зараз визначає моментальність 
дії і звичайно вживається при дієсловах буду- 
чого або минулого часу, а не теперішнього (при 
теперішнім часі вживаємо тепер); коли часу те- 
перішного вжито в значінні минулого, то й при 
нім може бути зараз: Скоро виїхали з гаю, зараз 
загляділи наших, Кул. 169. Дож вас вітає й тре- 
бує вас зараз, негайно зараз перед себе, Кул. 
От. 20. Не час нам тепер враждувати, Кул. 309. 
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Не змішувати з словом тепер.-- Слово зараз ча- 
сом вжив. і як прислівник місця: Живе зараз 
коло лісу. Див. тепер. 

Зареготати і зареготатися: ФЗареготалася ве- 
селим сміхом, Гр. 44. 

Зареєстрований, а не зареестрований. 
Заржавіти а. г. м., звичайно -- заїржавіти. 
Заржати а., звичайно -- заїржати. 
Заридати а., вживається рідко, частіше -- ва- 

голосйти, 
Зарібок, зарібку, а не заробок а. 
Заробіток, заробітку, а не зароботок а. м. - 
Заробляти чого; в Г. зарабляти з п. 7агабіає. 
Зарозумілий г. п.; на В. У. -- гордий, чван- 

ЛИВИЙ. 
Зарозумілість г. п.; на.В. У. -- гордість, чван- 

ливість. 
Зарути г.; на В. У. -- заревіти, заревти, за- 

ревів і зарів. 
Заручини, заручин. 
Заручити кому або з ким, інколи до кого: 

Вона вже другому заручена, Кул. ,Ч. Р." 234. 
Засада г. п.; на В. У.-- оснбва, грунт, принцип. 
Засиджений, а не засиджаний. 
Засипати, засипаю -- засипати; рідше за- 

сипляти (це, власне, проспати щось). 
Засйпатися на іспитах г. п.; на В. У. -- обрі- 

затися. Див. спалитися. 
Засийти, інколи засяяти -- засвітити, з дав- 

НЬОГО Засишйти, частіш -- засяти або зассяти 
З Засьнти; а не засіяти м. Поле житом засіяти. 
Див. сияти. 

Заскеміло серце г.; на В. У. - защеміло серце. 
Заскбчити, це -- скакати кудись; в Г. часто 

заскочити -- нагло, несподівано напасти, застати 
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когось непідготовленим (Вісти заскочили уряд 
»Ділоє М 9974), -- це п., на В. У. рідкий. 

Заскучати по кому-чому, рідше за ким-чим. 
Див. скучати. 

Заслабнути, заслаб на що, а не чим м.: За- 
слабла дитина на кір. 

Заслоняти, заслоню; в Г. засланяти п., за- 
слОню. 

Заслужйти чого або що; в Г. заслужити або 
заслугбвувати на що, це м. 

Заслухатися чого: пісень, казок. Молодичка 
заслухалася дідового оповідання, Грінч. 38. 

Засміятися з кого-чого, а не над ким-чим; а. 
з. кому-чому. 8 тебе б і глухий засміявся, Гр. 74. 
Засміються злії люде малій сиротині, Шевч. 19. 

Заснути, засну, заснеш, засид. 
Засорбмлений, а не засоромляний. 
Засобхлий, в Г. інколи засхлий а. п. Див. 

висхнути. 
Засохнути, засбхну, засбхнеш, засбхне; в Г. 

засхнути а. п. Див. висхнути. 
Заспівати чого про кого-що: Щоб злих пісень 

про нас не заспівали, Щур. Рол. 46. Заспіває ве- 
сільної, Шевч. 31. 

Заспокдіти, в Г. заспокоїти. Заспокійтеся, а. 
заспокойтеся. 

Застава ж. р. давнє застава, В Г. застав п. 
Бери на заставу коня воронбго, Чуб. У. 29. 

Заставляти, це -- давати в заставу; рідше -- 
примушувати, силувати. Слово заставляти мало 
ці два значіння вже вдавнину. 

Застановляти; в Г. застанавляти з п. тазіа- 
паміає. 

Застелити, застблений. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 10 
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Застеляти, застелю, застблиш, застблять, зас- 
твляний; також -- застилати. 

Застерегти ; зах.-укр. а. застеречи; застерігати. 
Застій м. г., ліпше -- тиша, спокій. 
Застрелити і застрілити, бо вже вдавнину 

було застрєлити Й частіше -- застр'Жлити. Див. 
стрелити. 

Заступатися за кого. 
Засудити в тюрму, до тюрми, в салдати; або 

на щось: На каторгу засудили. 
Засхлий г. а. п., див. засбхлий. 
Засхнути г. а. п., див. засбхнути. 
Зась, арх. засі ще вжив. в Г. 
Засягнути ради, це п. 7азіесає гаду; треба -- 

порадитися. 
Затвердити вибори, ухвалу, а не утвердити м. 
Затишок, а не затишша. 
Заткати, затчу, затчбш, інколи заткаю, заткаєш. 
Затопити -- потопити; в печі затопити або 

роспалити -- однаково вживані. 
Затоптати, затопчу, затбпчеш ; з.-у. задоптати, 

задбптувати п. Див. топтати. 
Затрубити, затрублю, затрубиш; в Г. затру- 

біти, затрубіли п. Див. трубити. 
Затрудняти г. п., затрудняти робітників г. п., 

треба -- давати працю робітникам. В укр. мові 
нема слова затрудняти, рос. ,затруднять" є« укр. 
утрудняти, заважати, перешкоджати. 

Затруїти, затруювати, рідше -- затроїти. 
Затужити мо кому, рідше за ким: Роланд за- 

плакав, затужив по нім, Щур. Рол. 61. Затужив 
за мною, А. Чайк. ,Одарка" 44. 

Затьмити, затьмлю, затьмляти. 
Затягнений, рідше -- затягнутий. 
Затйямити г. -- запам'ятати; на В. У. рідко 



-- 147 -- 

вживається, тут звичайно кажуть -- запам'ятати, 
а тямити -- це розуміти. 

Захвилювати або -ся: Юрба захвилювалася, 
рідше -- захвилювала; в Г. зафилювати, -ся п. 

Захар, Захара; арх. Захарій. 
Захворіти, -рію, а не зафоріти. 
Захід, заходу; в род. відм. звичайно не від- 

мінюється: до захід сонця; не відмінюється ін- 
коли й в других відмінках: Перед зажід сонця. 
Пор. схід. 

Західній і західний; в Г. західний; вдавнину 
було закодьній і зауодьнкій. 

Західно-український. 
Заходити, -ходжу, -хбдять, -хбдила; в Г. за- 

ходити, заходив, заходила, -дило, -дили; захбдячи, 
а не захбдючи му.; заходжусь, а не захбдюсь ми. 

Захопити, -плю, -хбпиш, -хбплять, -пив, -пила, 
"пило, -пили, захоплений; в Г. захбпити, захбплю, 
захопив, захбпила, -ли. 

Зацвилйти, давнє ценлити. 
Зацвісти, зацвіту, -тбш від давнього цеЖт», 

це,Ксти; але в Г. вживається зацвистий, зацвиту, 
зацвили теж від давнього цвнсти, цЕБтЖ, цЕктє- 
ши. Див. цвісти. 

Зачати, зачну, -нбш, -нб6, -нуть, зачатий, за- 
чала, -ло, -лй, в Г. зачала, зачдло, зачадли. Зачали 
радіти, а не -- Зачалися радіти ,уУкр. Гол. М 190. 

Зачекати кого-що, в Г. зачекати на кого-що 
нм. п. Див. чекати. 

Зачервоніти, -вонію; в Г. часто зачервеніти а. 
Див. червоний. 

Зачерез, складний приїменник, вживаний вГ.; 
на В. У. не знаний, там тільки через. 

Зачерпнути, зачерпну, зачерпнеш, зачерпнуть, 
зачерпнув, зачерпнула, зачерпнули; в Г. зачерти, 
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зачернути, зачер, зачерла, зачерли (з зачерпл'ь, 
зачерпла) а. Див. начерпнути. 

Зачинйити, зачиню, зачивиш, зачинять (а не 
зачинють му.), зачинений, а не зачиняний. бачи- 
няють двери, вікна, ворота, крамницю; але збори, 
установи, школи, часопис -- закривають. Див. за- 
крити. 

Зашпари, зашпарів. 
Заявитися за чим г., ліпше -- обстоювати що, 

пристати на що, погодитися на що, заявити про що. 
Заяць див. заєць. 
Заячий, заячого, давнє здлачий і злієчнй. 
Збавити, збавляти щось або зіпсути. 
Збагатити, збагатіти. 
Збанкротувати, а не обанкротитись м. 
Збаражський, вимова: -разький або -раський. 
Зберегти; зах.-укр. зберечи а.; збережу, а не 

зберегу м., збережбеш; збережи, а не зберегий м. 
Збіг, при збігу; род. в. збіга (втікача) або 

збігу (збігання). 
Збіжбевий, а не збіжовий. 
Збіжжа, ор. в. збіжжам; жу. збіжжя. Давнє 

зБожнк. 
Збій, зббя г. п.; на В. У., розбійник. 
Збільшитись на метер, а не о метер п. 
Збірати, зберу; зах.-укр. збирати, зберу. 
Збірка з письменства, а не по письменству м. 
Зближатися до кого-чого; зближитися, а не 

зблизитися. 
Збрехати, збрешу, збрбешеш, збрехав, збре- 

хдли; в Г. збрешу. 
Збрбя, це -- оружжа, збруя -- упряж на коня; 

в Г. постійно вживають а. збруя зам. зброя -- 
оружжа. Всятазброя сияє в світлиці, Кул. ,Ч. Р." 39. 

Збуватися кого-чого: Збувся клопоту. 
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Збуй, збуя г. п.; на В. У. -- розбійник. 
Збурити п., треба -- зруйнувати, розвалити; 

схвилювати. 
Зважати на що: Не зважали на те, Грінч. 248. 
Звати, зову й зву, зовеш або звеш, зви Й зовії, 

звучи й зовучи. Як тебе звати? В значінні клаї- 
кати не вживати звати а.: Поклич брата. В Г. часто 
звати вжив. зам. кліїкати. 

Звеніти, звенйть г.; на В. У. -- дзвеніти, 
дзвенить. 

Звертатися до кого про що або за чим, в Г. 
о що а. п. 

Зверхний (треба б: зверхній) г. п.; на В. У. -- 
верхній, -няЯ, -н6. 

Зверхністю, в Г. зверхностею а. 
Зверху, стерьу8, а не зверху м.; в Г. зверха. 
Звести, зведу, зведбш, зведуть, звела, звели; 

в Г. звела, звели. 
Звечора, в Г. звечера а. 
Звиж див. звиш. 
Звикло г. п.; на В. У. -- звичайно. Найбіль- 

ший мороз звикло (-- звичайно) буває вдосвіта 
»Вти. 36.8 УІ. 52, 

Звйнення г. п.; на В. У. -- закриття. 
Звйнний г. п.; на В. У. -- справний, мотбр- 

ний, жвавий, меткий. 
Звинність г. п.; на В. У. - жвавість, мотбрність. 
Звинути г. п.; на В. У. -- закрити. 
Звиняти а. г. мж., треба -- вибачати.! 
Звисати, а не зв/сати; див. висіти. 
Звичай, давнє звичай; в Г. звичай -- так було 

й на Вкр. давніше: зккічай. 
Звиш або звиж г. п.; на В. У. -- вище, більше. 
Звідсі, звідці, звідсіля, звідсіль ; в з.-у. частіше 

Звідси. Див. відсі. 
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Звідтам г. п.; на В. У. -- звідти. 
Звізда а. г. м., ліпше -- з6ря. 
Звіздар, -ря, мн. -рі. 
Звін г. м.; на В. У. -- дзвін. 
Звінниця г.; на В. У. -- дзвіниця. 
Звінок г. м.; на В. У. -- дзвінок. 
Звір, звіра м. р., мн. звірі, звірів. 
Звісний, а не звістний ; звісний чим або з чого. 
Звістити щось або про щось, в Г. ощобьа. п. 
Зводини, зводин. 
Зволоч г.; на В. У. -- свблоч ж. р. 
Звонйти г. м.; на В. У. -- дзвонити. 
Звонок а. ж., треба -- дзвінок. 
Звбнтпити п.; треба -- стратити надію. 
Звук, давнє зежки, а не штучне згук; у звуці 

й у звуку. 
Звучати а. г. м.; на В. У. -- бреніти. 
Звягель, із ЗвЯягеля, а не Звягля. 
Зв'язень, зв'язня; давнє сьвазьнь. 
Звязь, в звязи з чим г. м., треба -- разом 

з чим, через що. 
Згадка тро кого-що, в Г. о кого-що а. п. 

Згадка про неї, Грінч. 26. 
Згадувати кого-що, про кого-що, або за кого- 

що, в Г. о когощоа.п. Сором згадувати про це, 
Гр. 97. Згадали за дітей, Ї0. 286. 

Згідно з чим, а не згідно чому або чого м. 
Згідно/з листом вашим. Згідно з засадою, Тимч. 162. 

Згляд г. п.; на В. У. -- пбгляд, піклування; 
під зглядом г. п., на В. У. -- з пбгляду, що до. 
Див. взглядом. 

ЗглЯдно г. п. нм. див. взглядно. 
Зглядом г. п. див. взглядом. 
Згода; за його згодою, а не по його згоді. 
Згоден на що і згоден з ким-чим, 
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Згоджуватися на що і з ким-чим. 
Зголосйти г. н.; на В. У. -- об'явити, опо- 

вістити. 
Зголосйтися г. п.; на В. У. -- обізватися, озва- 

тися, записатися, подати вістку. 
Згори г. зп.2 єбгу, на В. У. -- напербд, вперед. 
Згук -- штучна форма, її не варто вживати, 

треба -- звук, давнє зкжкт. 
Здавна, інколи здавня, Кул. Іов ГУ; здакни 

Брацлав. лист 1500 р. 
Здалена, рідше -- здалеку. Ти здалеку, Коц. 

Здати, здалі, -ло, -ли; в Г. здала, здали. -- 
Він здає собі справу г. п., треба -- розумів. 

Здатний, а не -ній. Здатний до чого або на 
що, а не для чого м. 

Здебільша і здебільшого. Хати здебільшого 
були старі, Коц. 45. 

Здерти, здеру, здереш; в Г. зідру, зідреш. 
Див. дерти. 

Здесяткувати г. п.; на В. У. -- зменшувати, 
порідшати. 

Здееравдувати г. п.; на В. У. -- спроневіри- 
тись, вкрасти довірене. 

Здибати, здібаю і здиблю, здибаєвш і здиблеш. 
Здихати рідко, частіше -- зітхадти по кому. 

Див. зітхати. 
Здіймити г.; на В. У. -- зняти. 
Зділати а. г. м.; на В. У. -- зробити. 
Здобич, здббичі ж. р., ор. відм. здббиччу; в Г. 

здобіча а. здобичею. Хижий птах загнав пазурі 
у здобич, Коц. 44. 

Здобутися чого або на що. 
Здовбунів, із Здовбунбва; м. Здолбунбва. 
Здовж чого: довж хати. 

ч 
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Здоймити г.; на В. У. -- здіймати, здійняти, 
зняти. 

Здоптати з.-у. п.; на В. У. -- стоптати. Див. 
топтати. 

Здоровий, здорбвший або здоровіший. 
Здорбвля і здорбв'я -- однаково вживані. 

Пити на здоровля, див. чарка. 
Здрада, здраджати а.; треба зрада, зраджати. 
Здрігати, здрігнути і здрігатися, здрігнутися. 

Він здрігнув або здрігнувся. 
Здрой г. п.; на В. У. -- джерело. 
Здріти а., треба -- бачити; куди здря а., 

треба -- куди попало. 
Здумати; в Г. часто здумати. 
Здушити, зах.-укр. здусити п. Див. душити. 
Зегарок, дзегарок г. п., ліпше -- ГОДИННИК; 

давнє часиннкь. 

Зезуля г. а. див. зозуля. 
Зблень, зблені ж. р. Серед зелені, Коц. 91. 
Звлізний г. див. залізний. 
Зелізниця г. див. залізниця. 
Зевлізо г. див. залізо. 
Зелб а., мн. збла, рідке; часте зілля, з дав- 

НЬОГО з'ЖКлию. 
Земля, мн. збмлі, земель. 
Земний, а не земний м. 
Зеркало г. м. див. дзеркало. 
Зерно, а не зерно мж.; давнє збоно; мн. зерна, 

зврен. 
Зеро кажуть фр., італ., поляки і в Г.; німці, 

чехи, серби, болгари, росіяне і на В. У. звичайно 
кажуть нуль (а не нуля). Див. нуль. 

Звцер г. п. ни.; на В. У. складач; м. наборщик. 
З'єднати, в Г. часто -- зєдинити. 
Зза вживаємо на питання звідки: зза гори, 
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-- ізза; не вживати зза в значінні через, -- це м. 
Див. через. Чорна хмара зза лиману небо, сонце 
криє, Шевч. 29. 

Ззісти, ззім, ззіси і з'їсти, з'їм, з'їси; прик. 
сп. ззіж або з'їж, з'їжмо, в Г. зідж, зіджмо. 

Зигзаг, частіше у мн. зигзаги, Іе5 7ієдає8; 
в Г. зикзак 3 п. нм. 

Зима, прич. в. зиму, з давн. зима, - так зви- 
чайно в Г.; на В. У. частіше з м'ягким з: зімаі 
(це не м.: тут зберіглася прадавня вимова з), зі- 
мівля, зімній, зімовий, зімбвище, зімувати (але: 
озимина, назимок, зазимки). Зімою, в Г. часом 
зимі а. Про ? зам. и пор.: братік, улік, гудзік, 
або в Г.: мінута, трубіти, розхрістаний, гармідер, 
протів. 

Зимно г. п.; на В. У. -- хблод. 
Зимній, зімній, це -- зимбвий; в Г. зйимний -- 

холодний а. і з п. зітпу. Давнє зимьній і зимьнкй 
звичайно визначали зимовий: Б'к зимьнюю ночь, 
і рідко -- холодний. Див. студений, холодний. 

Зиновія, Знновіл, гр. Хпроріа; в Г. Зенобія з п. 
Зичити кому чого, в Г. жичити п. Старий 

Гуня доброго тобі здоров'я зичить, Стор. ,М. Пр." 
140. Див. жичити. 

Зі вживається в Г. дуже часто, не тільки 
перед словом, що роспочтнається з двох приго- 
лосних, але й перед словом, що роспочинається 
З с, 8: зі себе, зі сотнями, зі ситуації, зі заду, 
навіть: зі вечера; це п., -- вплив вживання п. 7е. 
На В. У. в цім випадкові вживається з0, з дав- 
нього сь, але не часто -- тільки перед словом, 
що роспочинається з двох приголосних, між якими 
Колись був". ЧИ к: 30 мною, зо всіма. Див. 8, зо. 

Зі на початку дієслів див. зобгати. 
Зівати, зівнути г.; на В. У. -- позіхати; 
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а коли вживається, то вимовляється зівати, зів- 
нути м. Огнем зіває його кінь, Бирч. П. 105, на 
В. У. -- огнем дише, палахкотить. 

Зігнати, частіше -- зогнати, зжену, -нбш, 
-нуть; в Г. тільки зігнати. 

Зігнорувати, а не зігнорирувати м. нм. 
Зізвати г.; на В. У. -- скликати. 
Зілля, мн. зілля, але звичайно у мн. вжи- 

вається рідко; род. мн. (дуже рідко) зіллів або 
зіль. 

Зіма див. зима. 
Зіньків, Зінькова; зіньківський. 
Зіпру, зіпріти, зіпхнути, зірвати, також : зопру, 

зопріти, зопхнути, зорвати; в Г. тільки зі-. 
Зірочка, а не зброчка м.; р. мн. зірочок. 
Зісадити г.; на В. У. -- зсадити. 
Зісохлий г.; на В. У. -- зсбхлий; пор. 7е58сіу. 
Зісохнути г.; наВ. У. -- зебхнути; пор. 2е5сппає. 
Зіставити, зістати, частіш -- зоставити, зостати; 

в Г. тільки зіставити, зістати. 
Зістати часто вжив. в Г. з п. в таких вира- 

зах: Зістав іменований, Процес зістав відложе- 
ний і т. п., -- це п., треба: Його іменовано, Про- 
цес відложено. 

Зісунути г.; на В. У. -- зсунути. 
Зісхнути г.; на В. У. -- зсбхнути, зебхти, 

зсбхну, зсбхнеш, зсбхла, в Г. зісхну, зісхнеш, 
зісхла; пор. сезсппаб. 

Зітерти, зітру, зітребш г.; на В. У. -- стерти, 
зотру, зотрвбш; пор. П. 7еіт7ес. 

Зітхання, в Г. зітханє. 
Зітхати по кому-чому або за ким-чим; зітхну, 

зітхнбш. Земля зітхала за сонцем, Грінч. 306. 
| Зіходити, -ся г.; на В. У. -- схбдити, -ся, 
схбдяться, а не сходються му. 
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Злазити, в Г. злазити; злажу, а не злазю му.; 
прик. сп. злазь, злазьте, в Г. злази, злазіть. 

Зламати, а не зломати. 
Злапати, злапаю -- рідке, частіше -- зловити, 

зловлю; в Г. злапати, злапаю. 
Златбпіль, Златбполя, златбпільський. 
Златоуст і Златоустий; вже в давнину було 

златобстт і златовстьй. 
Злегчити, злбгчувати ; вимова: злекшити, злек- 

шувати. 
Злигодній, -ня, -нє, а не -ний. 
Злидар, злидаря, мн. -рі. 
Злидень (-- злий день), злидня, частіше мн. 

злидні. 
Злидні (повстало з -- злиї дні) і злигодні 

(повстало 8 -- злиї годи). 
Злий, а не злой м., зліший; давнє зтлюий. 
Злитися, це - зіллятися, з'єднатися, ав Г. -- 

сердитись а. м. 
Злишний г.; на В. У. -- зайвий. 
Зло, у мн. звичайно не вживається, але р. 

МН. зол. 
Злоба або злоба; давнє укр. було злока. 

. Злбстити, -ся, часте в Г., але на В. У. час- 
тіше -- сердитися. 

Злото п. і зблото; давні -- злато, злото і зо- 
дого. 

Злочинець, а не злочинця п. 
Злучай г.; на В. У. -- случай. 
Злючо присл. г.; на В. У. - злюче. 
Злякатися кого-чого; злякдюся, злякаєшся, 

злякався, злякалась; в Г. злякнусь, злякнешся, 
зляЯякся, зляклась. 

Змагати г. п.; на В. У. -- намагатися, праг- 
нути; на В. У. єсть змагатися -- сваритися :: До- 
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бре чуже дитя бить, що ні свариться, ні змага- 
ється, Чуб. У. 700. 

Змагатися (сваритися) з ким за кого-що або 
про кого-що, в Г, о кого-що або о кім-чім а. п. 

Змагання, в Г. змагане. | 
Змазувати, змазати -- це помазати, напр. чо- 

боти жиром; в Г. змазати -- витерти: змаж табли- 
цю (на В. У. -- витри дбшку, зотри з дошки). 
Див. вимазати. 

Змасакрувати г. п.; на В. У. не вжив., тут -- 
знищити, вимордувати. 

Змежи а. г.; на В. У. -- зпоміж, між. Див. 
межи. 

Зменшувати, му. зменчувати. 
"Змерзнути або змерзти; мені ноги померзли, 

в Г. -- я в ноги змерз п. 
Змеркатися г.; на В. У. -- смеркати і смер- 

катися. 
-. Змилосердитися на кого, в Г. змилосердитися: 

прик. сп.: змилосбрдься, змилосердися. 
Змисел, змислу. 
Зміг, а не змог а. 
Зміїв, зо Змієва, зміївський. 
Змій, змія м. р. або змія, змії ж. р., з давніх 

зм'ьй і зміки, -- так на В. У.; в Г. змий м. р. 
або змия ж. р. з давніх змий і змим. 

Зміряти до чогось г. п.; на В. У. -- прагнути, 
намагатися. 

Змістом книжка цікава, а не по змісту м. 
Змлоцок г. з п. тіосек; на В. У. - молотник. 
Змовини, змобвин. 
Змогти, зах.укр. змочи а. 
Зморшки, рідко змбрщки. 
Знавець, знавця; в Г. знавець, знавця; а не 

знавця п. 
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Знайомий, з давн. знавмкій; В Г. знакомий м. 
То за тим знайомим шле, то за другим, М. Вовч. 
П. 53. Він був давнім знайомим, Коц. 57. 

Знайомство, р. мн. знайомств; в Г. знаком- 
ство м. а. 

Знайти, знайду, знайдбш; а не найти а. м. 
В Г. знайду, знайдеш. 

Знак, знаку, в знаку; дався в знаки; по знаку. 
Знакбмий м., треба -- знайбмий; в Г. знако- 

мий. Див. знайомий. 
Знакомитися м., треба -- знайбмитися; в Г. 

знакомитися. 
Знакомитий, з давн. знакомитьій, але часті- 

ше -- знаний, відомий, визначний, цікавий, слав- 
нозвісний. 

Знакомство м., треба -- знайбмість, в Г. зна- 
комство. 

Знаменитий а. вживається рідко, частіше ска- 
жуть-- знаний, відомий, славнозвісний. В Г. це 
слово часте, особливо вираз: ,знаменито!" зам. 
укр.: добре! 

Знамбно, мн. знамбна, рідко знам'я а., в Г. 
знамя. 

Знати кого-що, чого, про кого-що, за кого- 
що, в Г. о кім-чім а. п. Знати пісбнь. Дати знати 
кому і до кого. Знав про се, Кул. От. 9. Знати, 
добре спить, а не: знать м. Знати по чому, або 
з чого: Знати пана по халяві. 

.  Знатися на чому, а не в чім: знається на 
віллях, Гр. 328. 

Знатний, в Г. знатний. 
Знахар і знахор, знахаря і знахора; знахарка 

1 знахорка. Давні знахарь і знахордь. 
Значити, значить -- це визначати: Це нічого 

не значить; в Г. значити, значиш, значить; на 
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В. У. значити -- це робити на чомусь знаки: Уже 
я й значив вівці, а таки пропадають. Не вживати 
виразу значиться г. м. замість значить: Значить 
(а не значиться, ліпше б -- виходить, от же), 
справа пропала. 

Значіння, в Г. значінє. По своєму значінню, 
Тимч. 8, або -- із свого значіння. 

Значучо (треба б: значуче) г.; на В.-У. -- 
виразно, значно. 

Знаючий, більше знаючий, а не знаючіший. 
Див. більше. 

Зневажливий, в Г. зневажливий. 
Знемагати, а не знемогати, на щось: Знема- 

гав на похмілля, Грінч. 149. Знемагати на сон, 
на рани. 

Знемогті, -ся, знеможу, знембжений ; зах.-укр. 
знемочи, "чИся а. На рани знембжений. 

Зненавидіти кого-що, -джу, -диш, -дять, зне- 
навиджений. 

Знести, знесу, знесбш, знесуть, зніс, знесла, 
знесли, зибсений; в Г. знбсу, знесла, знесли. 

Знетерпливитися г.; на В. У.--терпіння втратити. 
Знехтувати кого-що: Знбхтували мене сірому, 

Г. Барв. 196. 
Знимати, часом знімати, з давн. сьннмати. 

Пор. зима. 
Знов, ізнбв або знбву, давнє знек8, В Г. знова; 

м. снова. 
Зносини, знбсин. Коц. 52. 
Зносити, зношу, знбсиш, зибсять, зибсив, зно- 

сила; в Г. зносити, зносйв, зносила; на В. У 
зносити -- це виносити: Зносив сорочку. 

Знущатися з кого-чого, а не над ким-чим м.; 
давнє зн. кому-чому. За що ви з мене знущаєтесь, 
Грінч. 199. 
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Зняти, зниму і зніму, зними і зніми, зняла, 
зняли, 3 давн. стнати, сьньмж; в Г. здіймати, 
здійму, зняла, зняли. Див. знимати. 

Зо мною Коц. 16, зо всіма, зо два, зо вдо- 
вою, 30 злом, зо сну, 30 страху, зо всіх Коц. 36. 
47. Див. зі. 

Зобгати, зобрати, зогндати, зогнути, зогріти, 
зождати, зознати, зомкнути, зомліти, зомняти, 30- 
псувати, зопхнути, зоп'ястися, зорвати, зослати, 
зоставати, зоставляти, зостаритися, зострінути, зо- 
тліти, зотнути, зотхати, -- всі ці слова на В. У. 
звичайно вживаються з початковим зо, і дуже 
рідко (переважно в літерат. мові, а не в народній) 
З 8і, 4 В Г. постійно з зі: зібрати і т. п. 

Зобачити, зобачу, зобачиш, зобачать, а не зо- 
бачуть; але частіше -- побачити, побачу. 

Зовиця, давнє злтква -- Сестра чоловіка. 
Зовнішній, -ня, -нє; в Г. -ний; це ново- 

твір з п. 
Зовсім; в Г. зовсім. 
Зогнити або згнити, зогнию або згнию. 
Зодягати кого, зодягатися самому в що, ін- 

коли чим: Своїх діточок зодягаю, Метл. 370. 80- 
дягся в свиту. 

Зозуля, зозуленька з давнього зогзбли; В Г. 
зазуля, так інколи і м. Закувала зозуля, Грінч. 
118. Закувала зозуленька, на дубу сидючи, Шевч. 4. 

Зойк зах.-укр.; на В. У. не відоме, тут -- го- 
лосіння, галас, рбпет, репетування. 

Зойкати зах.-укр.; на В. У. -- голосити, ре- 
летувати. Див. голосити. 

Зола, частіше Золя Нмиль, не відмінюється. 
Золотар, -ря, мн. -рі. 
Золото див. злото. 
Золотоноша, золотоніський. 
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Зблочів, до Зблочева, ік Зблочеву (а не 80- 
лочевові), зблочівський. 

Зомліти, арх. зомдліти. Зомлілий Коц. 55. 
Зоря, зорі, мн. збрі, зір. Зоря вечіровая Гр. 

212, або вечірняя. 
Зорієнтуватися, а не зорієнтируватися м. нм. 
Зоставати і зоставдтися. 
Збфія див. Софія. 
Збшит г. з п. 7е5гуі, на В. У. сийіток, ча- 

стіше тетрадь ж. р., давнє тєтрадь, З Гр. тетодбіом. 
Зп- вимовляємо сп, такліпше б і писати: споміж. 
Зпомбжи а. г.; на В. У. -- споміж, між. Див. 

межи. 
Зрабований г. п.; на В. У. -- пограбований. 
Зрабувати г. п.; на В. У. -- пограбувати, згра- 

бувати. 
Зрадити, зраджувати, зраджати кого-що, 

рідко -- кому: Вона його зрадила Гр. 142. Він 
їм зрадить Гр. 21. В Г. зраджати вживають за- 
мість виявляти: не зраджав страху (на В. У. не 
виявляв страху), це пт. 

Зрадіти кому-чому, в Г. ким-чим: Так йому 
зрадів, наче рідному братові, Кул. 236. Дуже зра- 
дів Раїсі, Коц. 59. 

Зразу, в Г. зразу. 
Зреалізувати, а не зреалізирувати м. нм. 
Зредукувати -- зменшити на сто осіб, а не 

о сто г, п. 
Зрезигнувати г. п.; ліпше -- виріктися чогось, 

відступити від чогось, зректися, уступитися, зло- 
жити уряд. 

Зректися, -чусь, -чбешся, від давнього рєшти, 
рєкж; рідше -- зріктися від давнього р'ккти, р'Жк8. 
Зр. кого-чого. бах ТЕР. зречися а. Зректися свого 
боярства, Фр. ,з3. Б.Є 94. 
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Зреормувати, а не зреформирувати м. нм. 
Зрештою, штучне слово, з т 7ге587і4, «з м. 

впрочемь. По укр; ліпше зам. зрештою вживати: 
а в тім, проте: То я тобі так раджу; а в тім - 
роби, як знаєш. 

Зрівняти, зах.-укр. зрівнати п.; незрівняний. 
Див. рівняти. 

Зрілий а. г. мм. див. спілий. 
Зріти а. г. м. див. спіти. 
Зробити, зроблю, зробиш, зрбблять, зрбблений 

(а не зробляний); в Г. зроблю. | 
Зрозумілий, зрозуміло, ліпше: розумний, ро- 

зумно. Чи тобі це розумно (а не зрозуміло)? 
Зсісти з коня, частіше -- злізти з коня. 8 ко- 

ний зсіли, Щур. Рол. 898. 8 чужого коня серед 
дороги злазь, Приказка. 

Зсохнути, зсбхну, зсох, зебхла,; в Г. зісбхнути, 
зісхну, зісбх, зісхла. Див. сохнути. Вона зсбхла, 
Гр. 41. Тіло зсохло Гр. 275. Зсохла вона вся, Коц. 50. 

Зужйти чого: На це зужив він старої сорочки. 
Див. уживати. 

Зупа див. суп. 
, Зупиняти, зупиню; частіше -- спиняЯти; в Г. 

зупиню. 
Зустріти, зустрінути, зустрінула, -ли; в Г. зу- 

стрінула, -нули; зустрінений. 
Зустріч, зустрічі, зустріччу ж. р.; часом: зу- 

стріч -- зустречі. 
Зустрічатися з ким або стрічатися з ким. Не 

вживати слова зустрічається як м. ,встрічаєтся" : 
Це явище зустрічається часто, -- це м., треба, 
трапляється, буває. . 

Зухвал, зухвалий з п.; в Гал. зуфал, зуфалий п. 
.  З'язувати, з'язати і частіше -- зв'язувати, 

зв'язати. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 11 
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Затів, зятева, зятеве, а не зятьова. 
Затній, -ня, -нє; в Г. зятний; давнє затьній. 
Зять, зятя, мн. зяті, зятів; зЯтем, а не зятьом. 

И. 

1. Як передавати чуже 7. 

В історичний час, з початком нашого письменства, 
найбільше чужих слів дав нам найкультурніший нарід 
свого часу, - -греки,-- чи то безпосередньо при обопіль- 
них зносинах, чи посередньо -- через літературу. 

Грецьке : по приголоснім звуці не бреніло так 
палятально, як скажемо і латинське; і цю вимову грець- 
кого : Занесли нам самі греки. Від греків приняли ми 
дуже багато хресних ймень із звуком і,-- і скрізь це 1 
ми вимовляли Й вимовляємо виключно як и (а не 1), 
напр. Антип, Архип, Василь, Викентій, Гаврило, Га- 
расим, Ликера, Данило, Лисавета, Сидір, Калистрат, 
Максим, Марина, Мартин, Михайло, Микита, Микола, 
Ничипор, Свирид, Пилип, Харитон, Кирило, Демид, 
Яким, Онисько, Каленик, Катерина, Никодим, Борис, 
Давид, Денис, Дмитро і багато інших. Коли б самі греки 
своє : вимовляли цілком палятально, як і, То, певне, 
вони б прищепили свою вимову й нам, і вона в Тій чи 
іншій формі заховалася б і досі. 

Так само з твердим и вИМОоОВЛЯЛИ МИ Й ВИМОВЛЯЄМО 
й інші перейняті від греків слова, напр.: архимандрит, 
акриди, акафист, антимине, библія, єпископ, Єрусалим, 
оксамит, Пилат, рабин, Синай, Христос, вишня, кроко- 
дил, скриня, миска, митрополит, ктитор і багато інших. 
Звичайно, твердій вимові звука и допомагав тут також 
і загальний процес отвердіння давнього м'ягкого н. 

Коли підемо до давніх пам'яток, то побачимо, що 
вони, 3 ХІ-го віку починаючи, грецьке й взагалі чуже і 
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постійно передають через и, напр.: арунімландонтт, 
митрополит, дксалмить, акадистть і т. п. Правда, 
інколи знаходимо в чужих словах і напис і, але тра- 
плялось це дуже рідко, і певне було скоріше графічною 
передачею чужого (, і не визначало вимови; так, напр., 
в Збірнику 1073 р. знаходимо: Хрістост 23 б. 24. 
36 б. 45 (такий напис був частий вдавнину, як відпис 
з грецького), єпіскопоу 24, впіскопьі 24 і т. п. 

Дальші наші позичання з ріжних мов підпали 
впливові позичок З мови грецької, і ми постійно украг- 
інізували чуже і, цеб-то передавали його все через м, 
а не і, напр.: барило, бинда, биндюг, брижі, гармидер, 
гицель, гвинт, дишель, драбина, картина, капитал, ка- 
питан, кватира, лиштва, миля, республика, ясир, му- 
зики, публика, комин, комитет. лицар, семинар, минута, 
католик і сотні інших. Дуже не багато слів, звичайно 
не давнього походження, ще вимовляються в нас З 1, 
напр.: барвінок, Сібір, поліція і т. п. 

Часто й саме чуже і не по всіх мовах вимовля- 
ється однаково м'ягко; так, в мові англійській (особливо 
в Америці) і часто бренить ближче до твердого м, Ніж 
до м'ягкого 7, пор.: шішіс, асадетіс (вимова: академик), 
Каїбоїйс (вимова: кетолик) і т. п.; так само нім. і в по- 
зиції перед приголосними не вимовляється м'ягко. 

В літературній польській мові здавна запанувала 
латинська вимова чужого і, цеб-то як і м'ягке. В куль- 
турнім житті Польщі надзвичайно велику ролю віді- 
грала мова латинська, -- Вона стала тут не тільки мо- 
вою церкви, але Й мовою школи, науки, письменства, 
Державних установ, а це все привело й до латинської 
вимови чужих слів Взагалі, - до м'ягчення /, додіт.п, 
а разом з тим і до м'ягкої вимови чужого і. А через 
те, що Польща занесла й нам дуже багато чужих олів, 
вона прищепила нам почасти й свою вимову їх. По 
всяких міських канцеляріях тодішнього часу на Україні 

Жж 
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писарями сиділо багато людей або польського похо- 
дження, або добре знайомих з урядовою мовою подль- 
ських канцелярій; так, скажемо, в Полтавських актах 
другої половини ХУЦП-го віку на кожній сторінці помі- 
чаємо великий польський вплив. Все це, звичайно, не 
могло не відбитися Й на нашій споконвічній українській 
вимові чужих слів; звідсі- то в ХУЇ та ХУП віках у нас 
часто трапляється в літературі польська вимова, -- ЧИ 
то м'ягке л, чи то частіше вживання Гї, чи то вимова 
гр. с ЯК з і Т. П. 

Польська вимова відбилася в нас почасти Й на 
вимові чужого ,--в ХУЇ та ХУП віках в українській 
літературній мові вже частенько знайдемо ї або навіть "К 
на місті чужого і, напр. в Граматиці М. Смотрицького 
1619 р.: орізбитиь 51 б, діскось 53, Хрістфсь 53, 
Ніколай 63, Басілїй 64, канбднікь 235 б і т. п. 
В Словнику Памви Беринди 1627 р. знаходимо: стіу'ь 
41, цітра 48, тітбль 128, Кіпр 89, тібанстко 132, 
філософ 113, поліціа 67, Ярістбтвла 817 і т. п. 

Під впливом польської ж вимови часто знаходимо 
в наших пам'ятках ХУП віку і "Кк замість і, напр. 
в Учительній Євангелії 1619 р.: АніЖмбсь 4. 5 б, 
еітекскон З б, ГанфБалюм' З б, Гидим'кнт З б, 
Пбєлікй 2 б і Пяклій 3, в" прок'кнцін 2 б, кал'єКн- 
скими 6 і т. п. В »Месиї Праведнім« 1669 р. Галя- 
товського маємо: ф'Кг8ра, Ф4К'ра, Барбн'кй, є'Ж'клка, 
лїк"тєра, рєлЖ'кеЖа і т. п. 

Звичайно, ця польська вимова Й польський пра- 
вопис, як чужі нам, вєкоро зникли з України з припи- 
ненням безпосереднього польського впливу. Зате поль- 
ська вимова і польський правопис чужого і міцно три- 
мається в Галичині. Цікаво підкреслити, що людова 
вимова чужого і захопила навіть польську літературну 
мову, і по довгих роках хитання польська літературна 
мова таки здалася, -- в Шольщі було принято писати 
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в чужих словах у, а не і по цих приголосних: 4, і, 2, 
с, 8, г, 82: дугеКіог, бубші, зуєзак, сугкеі, У авгупеіоп, 
гушаї, вугор і т. п. Цей польський спосіб писання по 
одних приголосних у, а по других -- і, не має під со- 
бою жадного міцного наукового грунту (тай все одно 
доводиться писати : віс, віпиз і Т. п.). 

В Галичині не критично пішли за цим Польським 
правописом, і не тільки почали писати і в своїх спо- 
конвічних словах (напр. в »Молитвенику християнської 
родини«, Вид. 4, Жовква, 1917 р. знаходимо: Юліта, 
Еміліян, Теофіл, Калинік, Агатонік, Пімен, Мінодора, 
Мітродора, Калістрат, Лонгін, Йоанікій, Нікандр, Епісти- 
мія, Філярет і т. п.), але й почали дотримуватися поль- 
ського звичаю не писати і по д, т, з, с, р, ш, ц. Від 
галичан цей правопис був занесений почасти й на Ве- 
лику Україну. Але правопис такий не має під собою 
ніякого наукового грунту. 

У всіх чужих словах треба писати и зам. і ще 
Й з таких міркувань. 

1. Українська мова споконвіку українізує всі чужі 
слова, напр. пишемо: Пилип, субота, Платон, грама- 
тика, Єрусалим, Аврам, касувати, а не пишемо: Філіп, 
суббота, Плятон, грамматіка, Іерусалім, Авраам, кассіро- 
вать і т. п. Яке ж ми маємо право спиняти споконвіч- 
ний процес українизації, і писати, скажемо, міністер 
зам. министер? 

2. Українська мова споконвіку чуже і передавала че- 
рез и: Данило, публика, музики. Через що ж ми будемо 
йти проти своєї тисячелітньої традиції ? 

3. Інші слов'янські народи постійно націоналізу- 
ють чуже 7, напр. серби пишуть: дисциплина, цивили- 
заци)а, университет, епитими|а, милион і т. п.; болгари 
пишуть: гарнизонь, гимназисть, губерни|а, академикь, 
библи)а і т. п. Чого ж нам, українцям, не робити того 
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доброго, що роблять інші слов'янські народи, ратуючись 
перед чужоземним заливом ? 

4. Чужоземної вимови ми все одно не дотримує- 
мось точно; напр. французських носових звуків ми не 
передаємо, а це ж явище більшої ваги, як чуже 7. 

5. Заведення правопису писати в чужих словах і 
було б дуже трудним для школи, бо не всі ж знають, 
яке олово рахувати чужим. 

6. Перейнята від поляків звичка писати и в чу- 
жих словах тільки По д, т, з, ц, с, р, ш не має науко- 
вого обгрунтовання в своїй мові, а в нас зовсім без- 
підставна, бо характерною ознакою українських приго- 
ловних єсть як раз їх отвердіння, - у нас звуки губні: 
б, п, в, м, ф та задньо-піднебінні г, 7, к, а: ЗОВСІМ 
ствердли, а тому ставити по них : єсть насильство 
проти духу нашої мови; звук л у нас часто так званий 
середній, тому чи напишемо ми митрополіт, чи митро- 
полит, -- полтавець, скажемо, все одно прочитає тут л 
по свойому. 

Т. Кому дуже бажається зберігати чужоземну ви- 
мову, ТОЙ може ВИМОВЛЯТИ міністер, ПИШУЧИ министер, 
як то роблять, скажемо серби та болгари, а з правопи- 
сом взагалі (вимовляють йначе, як написано) французи, 
англійці, та і всі культурні народи світу. 

Передачу чужого і; через і можна було б тимча- 
сово допустити лише в отсих випадках: 

1. Серед українських звуків, що можуть бути 
м'ягкими, звуки л та н відріжняються своєю найбідь- 
шою м'ягкістю. Тому в рідких випадках, коли чуже і 
ще бренить у нас виразно м'ягко, можна писати 1: 
поліція, ліра, ідеалізувати, тонізувати і т. п. 

2. Початкове і в своїх словах бренить у нас як 5, 
чому й пишемо: іспит, іскри, іржа і т. п.; цю ж вимову 
у нас перенесено й на чуже і з початку слова: історія, 
Іван, інтерес, Грод і т. п. В старовину, в ХУП в. на 
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початку чужих слів так само часто писали і, напр. 
в Словнику П. Беринди 1627 р.: Їларібнт 414, їстф- 
оїа 416, їпподобм'к 415 і т. п. але часто писали Й м. 
Серби і болгаре пишуть послідовно Тільки » Й на по- 
чатку слова: истори)а, внтерес, идеалне, иде)а, идеаль 
1 т. Пп. 

3. Кінцеве ; чужого слова передаємо через 7: 
алібі, Алігієрі, Верді, Гарибальді, Парні і т. п. 

4. В чужих оловах перед голосною і перед зву- 
ком й на Україні споконвіку все писали н, а не Ї, 
напр.: неторні, дсні, философим, днаколь, валсн- 
лює, григорий, гаєрнил'ь і т. п. Звичайно, так само 
й вимовляли тут и, а не ії. Лише пізніще, 3 ХІУ-го 
віку у південних слов'ян було заведено звичку писати ї 
перед голосним звуком; цю звичку закріпив у наб 
пізніще М. Смотрицький в своїй Граматиці 1619 р.,-- 
він все писав: дЙЛ4оїл 26, ЙЛєссілд 36 і т. п. От за 
Смотрицьким у нас і почали писати Гонгодій, діаколь 
і цей правопис українці занесли й на Москву, де він 
Добре принявся, і тримається там почасти й досі. Так 
само ї в нас традиційно (а не з московського впливу) 
зостався він і до нині, у нас пишуть: історія, гимназія, 
Василій і т. п. 

Але писати тут і зам. и наукових підстав нема, -- 
це тільки традиція. У всякому разі мусимо вимовляти: 
Василий, Григорий, диякон, диявол, Гавриїл, христия- 
нин, Куприян і т. п. (як свої: неприятель, Коломия, 
шия і т. ц.). 

2. Як передавати російське м. 

У нас часто помічається стремління в російських 
прізвищах писати і зам. и: Жітвінов, Пушкін, Смірнов, 
Малінін і т. п. Писати так нема підстав, -- мусимо їх 
писати, як і всі чужі слова, З и; тим більше, що самим 



-- 168 - 

цим і московської вимови все одно не передамо, -- 
пишемо ж Керенський, а не Керенскій, і не пишемо 
ЛПтвіноф чи Талетой, як вимовляє росиянин. 

Взагалі, як чужі слова, так і чужі прізвища ми 
повинні українізувати і писати їх в українській, а не 
чужій, фонетиці: Ізмайлів, Писарів, Зинов'їв, Золота- 
рів, Лаврівський, Пипин і т. п. 

3. Грецьке ». 

Грецьке и постійно передаємо через и, а не 5: 
Шонисій, Кирило, аноним і т. п. 

Грецький звук є у нас постійно передавався через 
так звану іжицю -- через у; вимовлявся він звичайно 
по приголоснім звуці як и, а по голоснім звуці як в, 
напр.: Куриллиь -- Кирило, Днонуснй -- Діонисій, 
Єуангвлнює -- Євангеліє і т. п. Вже з самого початку 
нашої письменности в нас постійно плутають у та и, 
пишучи їх один замість одного, пишуть фнлмнішнь 
і фумніно, ги і гу, днонисв і днонуст, кирилт 
і курна-ь, а це показує ясно, що грецьку м у нас вже 
тоді вимовляли як и. Така вимова у залишилася на 
Україні й до сьогодня, -- скрізь, де в слові єсть гр. », 
ми Його вимовляємо як и, а ні в якому разі не як 5, 
напр.: Акиндин, Акила, Ониська, Вавила, Діонисій, Ки- 
приян, Кирило, Мирон, Поликарп, Спиридон, Тихон 
і т. п. -- ці хресні ймення ясно вказують нам, як маємо 
вимовляти та писати грецьку є. Так само пишемо: 
аноним, Єгипет, глицерин, Асирія, гимназія, типографія, 
Вавилон, Пифагор, миф, нині (уд») і т. П. 

Грецьку и» римляне передавали через у (ігрек, 
і грецьке), а не 2: талуїбия, Аввутіа, сутапавійт, бурвиш, 
пушіа, супібаїшт і т. п. і їхній спосіб писання пере- 
няла ціла Європа, пор. франц.: Руїбасоге, апопуте, 
суппаве, нім.: Рубпаєогав, Апопуш, Сутапавіцт, СІу- 
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тегіп; анга.: Руфбасогав, апопушив, сутапавійш ; чехи: 
апопутпі, супапавішт, угор, єЇусегіо. Лише одні іта- 
лійці, реформуючи свій правопис, викинули у і почали 
гр. м передавати по своїй вимові через ї: апопішо, 
віппазіо, бЇїсегіпа. Такий самий спосіб писання завели 
в себе й старанні ученики італійців -- поляки, котрі 
скрізь грецьке и», латинське у замінили на і: сії- 
сегупа. 

Цікаво зазначити, що галичане й тут кинули 
свою тисячелітню традицію і почали з польська пере- 
давати грецький и через і, напр.: анонім, гімназія, 
Єппет, гліцдерина, Вавілон. А від галичан такий чужий 
спосіб писання часом перемандровує й на Велику 
Україну. 

4. Як передавати грецьке 7. 

Грецький звук » на Україні споконвіку вимовляли 
лише як и, і цеї вимови навчили нас самі греки, бо 
в Греції в Х віці вже забулася стара вимова т, ЯК е, 
а панувала нова, византійська вимова т, ЯК м. Так, 
греки принесли нам багато хресних ймень З т і ЦЮ т; 
ми вимовляємо тут Тільки ЯК и, НІКОЛИ ЯК е, напр.: 
Афиноген, Григорій, Димитрій, Гринарх, Грина чи Ярина, 
Хима, Зиновія, Зиновій, Йосип, Кирик, Клим, Корнилій, 
Мина, Минодора, Митродора, Митрофан, Микита, Нико- 
Дим, Онисям, Ониська і т. п.; на початку слова т; від- 
даємо як і, а по голоснім звуці -- як ї: Ілля, Ісаїя, 
Ісус, Гавриїл чи Гаврило, Даниїл чи Данило, Євекиіль, 
Мануїл, Михаїл чи Михайло і т. п. Ці хресні ймення 
ясно нам показують, що грецьку т на Вкраїні спокон- 
віку ВИМОВЛЯЛИ ЯК м. 

Давні пам'ятки, 3 Х-го віку починаючи, одного- 
лосно знають вимову т Лише як и, напр. хоча б в сло- 
вах: далинь ЧИ дн, НИСФУСЕ, дллилоуна, несранль, 
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нієрсусалим'ь, псдлтирь, скит, алфавит, вдир', 
скиптра, дано 1 т. п. 

Всі наші давні позичення з грецької мови зна- 
ють лише т -- и, напр.: алфавит, аминь, псавтир, ефир, 
кит, скипетр, скинія, клирик, клирос, палитра, анти- 
мине, аїр, химія, химичний і багато т. п.; звичайно, 
на початку слова гр. » передаємо, згідно 8 нашою ви- 
мовою, через і: Трод, Ісус, Іспанія (див. останнє слово 
в Словнику). 

Грецьку ту мова латинська передавала постійно 
по давнішому -- через е, напр.: атеп, Їевцє, абг, Не- 
годев, апіітепвіцт, сіегицв, сіегісив, аЇрбабеїшш, аебпег 
і т. п. Ця латинська вимова рано розійшлася через 
костел по католицькій Європі і держиться скрізь і те- 
пер. От чому в українській мові єсть певне число слів 
(але їх дуже не багато), що їх ми позичили впрост 
з заходу вже 3 вимовою "т Як е, напр.: летаргія 
(хіФарусєм), критерій (сітіоом), телеграма, діадема (8 212- 
бли, хоч було й своє давнє диадима), герой (3 б2щ., 
було колись йрей), система (состууа), оркестр, характер, 
арифметика і т. п. 

Болгари й серби ще заховують свою давню грецьку 
ВИМОВУ т ЯК и, але латинська хвиля 30 всіх боків на- 
кидає Їм також т --е; від цього чужого впливу міцніще 
бороняться болгаре, слабше серби. 

Польща, що приняла латинську культуру, Зви- 
чайно знає вимову грецької т, лише як е: агаєп, е7ив, 
Пепа, срешіа, сретісспу і т. п. Під польським впли- 
вом і галичане дуже часто відступають від овоєї тися- 
челітньої традиції, - передають у; ЯК е і ПИШУТЬ З ПОЛЬ- 
ська: хемія (пор. своє Хима), етер, часом навіть Бетлеєм 
(давнє Внялєєвм), Ірена (Йрина), альфабет (алфа- 
єнть), клерик (клирикоь), Еспанія (ЙИспанід) і т. п. 
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5. На початку слова пишемо 7. 

На початку слова, коли не вимовляємо йі, треба 
писати і, а не и: іграшка, іду, істина, іржа. Інколи пи- 
шуть: инший, инколи, Йрод, идол, искра, испит, але 
й ці слова ліпше починати з і: інший, інколи, Грод, 
ідол, іскра, іспит. Злучник 1, еї колись писали, напр. 
Куліш, як и, але ліпше писати 7. 

І. 

І, див. и. Не вживати а зам. злучника, 5, 
див. а. Злучник 5, а також і початкове ненаголо- 
шене 2, по голоснім звуці попереднього слова 

інюються на й: Я й ти. Він д я. Кличе мати 
вана, а наш Іван і не чує. 

Ібсен, в Г. Ібзен нм. 
Ігла а. г. м.; на В. У. тільки голка, р. мн. 

голок. Ніч яка, Господи, місячна, зоряна, видно, 
хоч голки збірай, Стар. Див. голка. 

Ігнат або Гнат. 
Ігнорувати, а не ігнорирувати м. нм. 
Ігор, Ггорів, Ггоревий, Слово о полку Ггоре- 

вім; в Г. Пор, Ігорбвий, Сл. о п. Ігоревім. 
Ігумен, ігумена. 
Ід жу. вживається зам. давнього ки (повстало 

З ік, г, ід, д): Припав він зд землі, Фр. ,з8 верш." 
212; тепер до землі. Див. д. 

Ідвалізувати, а не ідеалізирувати м. нм. 
ідилія з гр. євідоЛЛіог, в Г. ідиля з м. іду/а. 
ідіома ж. р. з гр. ібіона; в Г.ідіомм.р.з п. 

14)0го. 
ідіот, а не ідіота, п. 
Гдол, ідольський. 
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Ієгова або бгова. 
Їж п.-- що; давнє нжє ЗНачило Й що, 3 нього 

повстали нжк і жє, Як що; але тепер їх в укр. 
мові вже не вживається, зате їх постійно вжива- 
6ться В п. мові. 

Їз див. 8. 
ІЇзаак г. т. див. Ісадк. , 
Іізав г. з п. Коам; на В. У. Ісав, Йедакик, 

"Ноаб. 
Ізза, зза, вживається на питання звідки: 

ізза гаю; не вживати в значінні через, це м. 
Див. зза. 

ІЇзидор г. з п. Гдудог; на В. У. Ісидор, Сидор, 
Сидір; "Їсілшюь, Тоібадос. 

Іізі в Г. інколи вживають зам. зі (на В. У. зо): 
ізі всіх (на В. У:: зо всіх, інколи: ізо всіх). 

ізолювати, а не ізолгрувати м. нм. 
Ізраїль, а не Ізрабль п. або Ізраїль; р. в. Ізра- 

їля або Ізрайля; "Изранль, "ІоостА; але в давнину 
часте було й Исранль. 

Їзраїльський, в Г. ізраїльський. 
Ізраїльтянин, в Г. ізраїльтянин, ізраїльтяЯнка. 
ік або к а. в мові народній вжив. часто, 

але літерат. мова не знає їх, бо вживає тільки до. 
Див. ід. 

Ілля, в Г. Илия а.; в Думах Іляш або Ляш 
(не від лях!). "Иліл, "НЛіас (значить: Бог моя 
сила). В давніх молдавських грамотах постійно 
Илани. 

ілюструвати, а не ілюстрирувати м. їм. 
Ілярідн г. пт. -- Їларібн або Ларібн; "Їларіцінт. 
Імбир, імбиру, або імбер, з нм. іпебег, з гр. 

бгууївеоіс. 
Іменини, іменин, частіше -- менини. 
Їменно г. м., треба -- як раз, власне. 
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імити, іму, імбш, імив, імила, імили, імлбний, 
зах.-укр. а.; на В. У. взяти, брати, схватити. 

імитувати, а не імитирувати м. нм. 
імла з давн. мгла. 
Імпонувати, а не імпон?рувати м. нм. 
Іім'я-- це давня укр. вимова, йм'да, а ім'я - 

нова, 3 м.; ім'я, імени, але частіше ймення, по 
йменні; ор. в. імям або йменням, а не іменем а. 
Можна вжив. й імня. Множ. ймення, йменнів. 

інакше або йнакше. 
інвазія г. п. лат.; на В. У. не відоме, тут -- 

наїзд, напад. 
Інвентар, інвентаря або -рю, мн. -рі. 
Інвігіляція г. п. лат.-- шкільний термін в Г.; 

на В. У. не вжив., тут -- вартування, добгляд, 
нагляд. 

Інгеренція г. п. лат.; на В. У. не вжив., тут -- 
уповажнення на контроль. 

Індивид, індивидуум, в Г. часто осібняк з п. 
о5обпік; мн. індивиди або індивидууми, ав Г. 
індивидуа п. 

Індиго не відмінюється; в Г. відмінюється. 
Індія, в Г. вжив. звичайно у мн.: в Індіях. 
Інженір, -ніра, з фр. Ї іпєбпівиг, або інженер; 

в Г. часто інжинєр з п. 
Їнний а., треба -- інший; м. іппу. 
І'ниціял, а не іниціал. 
Ііниціятива, а не іниціатива; з іниціятиви, а не 

по іниціятиві м. 
іно, йно а., часте в Г. і визначає: тільки, 

лише; на В. У. дуже рідке. Див. йно, щойно. 
Іноді, а. іногді; йногда, Нногдм. 
Інок, інока, інокові, мн. іноки; в Г. інок,. 

інбка, мн. інбки; давнє йнок". 
Інспирбваний, а не інспирирований. 
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Інепирувати, а не інспирирувати м. нм. 
Інстинктивний, -тивно з фр. іп8біпсбії; в Г. ін- 

стинктбвий або інстинктбвний з п.іп8бупКомпу ,-му. 
Інструктор чого ліпше, як інстр. по чому. 
Інструктувати, а не інструктирувати м. нм. 
Інструмент, мн. інструменти, а не -мента п. 
інтегрувати, а не інтегрирувати м. нм. 
Інтенсивний з фр.; в Г. інтензйвний з пт. інм. 

іпіеп5іу. 
Інтерв'ю с. р. і не відмінюється; інтерв'ювати, 

а не -вирувати м. нм. 
Інтерес, в Г. інтерес; мн. інтербси, а не інте- 

реса п. 
Інелювнца, а не інфлюєнція. 
Інший, му. інчий, а не інний а. 
Гов, в Г. Йов; "Іюкк, ой, лат. об. 
Іона, в Г. Йона. 
Ірадб, не відм.: в Г. іраде п. 
Іржати, іржання. 
Ірина або Орина, Ярина; в Г. Ірвбна з п. Пепа; 

давнє "Ірйна, Еіоттп. Див. ст. 169--170. 
Ірод, а не Герод пт.; "Йродиь, "Нообіс, лат. 

Негодев. 
Ірпінь, Ірпеня або Ірпіня. 
Ісаак, Ісак, Сак; "Їсадйк», гр. Тоадх; в Г. Ізаак, 

Їзак з п. ІгааК. 
Іскра, р. мн. іскор: Без іскор Кул. 180. 
Іспанія, з гр. д Златіа, давнє "Їспаніа; в Г. 

Еспанія, див. вище ст. 169--170; гр. п ми спо- 
конвіку вимовляли як м, а не е. 

Іспанський, в Г. еспанський, див. Іспанія. 
Іспаднець, народнє -- гипіпанець. 

існувати, а не істнувати а. 
Історичний, -на, -не; часом -- історичній, 

-ня, -нє: Засада історичня, Тимч. 158. 



-- 175 -- 

Історія, народнє стбрія. 
іти, про що йде річ, в Г.о що п. а. -- Іти 

по воду, див. по, вода. -- Іти чим: полем, лісом, 
а не по полі, по лісі м. Зінько йшов полем, Гр. 
22. Ідуть кудись світами, Леп. 8 гл. 82. 

Іще, З єціє, частіше ще; в Г. часто єщє а. 
Іюда, частіше Ю"да. 

Ї. 

Ї: Я видів 5, Лепк. З гл. 13; на В. У. її. 
ідовитий г.; на В. У.-- уїдливий, ущіпливий, 

уразливий, дошкульний. 
їдь г. а. З Кдьк; на В. У.-- отрута, трутизна, 

трійло. 
Їздити, їжджу, іздиш, іжджений. Іздити чим: 

Дарованим конем не їздити; їздити на чому м. 
Саме тим возом він і їздить, Гр. 68. Див. їхати, по. 

П, род. та прич. відм. від вона; в Г. арх. єї 
(або 2). Див. він. 

ІЙ, дав. відм. від вона; арх. єй. 
ЇМОСЦьЬ г. п.; на В. У. -- пані-матка, ж. ма- 

тушка. Див. в6гомосць. 
Істи, їм, їси (а не їш або їсиш миц.), Їсть, 

їмо, їсте, Їдять, іджений; прик. сп. їж, їжмо, Їжте 
(в Г. їдж, іджмо, їджте). У Грінч. ,Під т. в.": їж 
176, їжте. 

Їх вживається як предмет в реченні; колиж 
це додаток прислівниковий, то частіше вжива- 
ється йаній, а не їж: Їхній батько взяв їх до себе. 
В мові м. слово їждній вважається словом місцевим. 

Їхати чим: залізницею, возом, Дніпром; з м. 
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їхати на чому. Див, їздити, по. Їхати по що, ане 
за чим; див. по. Вулицями їхали люде, Гр. 327. 

Їхній, -ня, -нє; в Г. їЇхний. 

и. 

Йде про кого-що; зах.-укр. о кого-що а. п. 
Йняти віри, йму, ймеш. Не йме віри, Гр. 163. 
Йно див. іно; по голосних вживаємо йно, по 

приголосних йно. 
Йоан г., на В. У. -- Іван, Іоан. 
Йов г. див. Іов. 
Його, род. і прич. відм. від він; в Г. вго а.; 

див. він. Слово його в укр. мові часто вживається 
плеонастично: Що його тут робити, Грінч. 126. 
По прийменнику наголос переходить на перший 
склад: на його. 

Йой г. п.; на В. У. тільки ой. Див. ой. 
Йойкати, йбйкнути г. п.; на В. У. бйкати, 

бикнути: Хора мати ввесь день ойкала. 
Йому, дав. відм. від вік; в Г. єму а. Див. він. 

По прийменнику наголос переходить на перший 
склад: по йбму. 

Йбна г.; на В. У. Ібна, "міна, "То»іс. 
Йордан, з Йордану; Іордан; в Г. з Йордану. 

К. 

К приїменник, з ки; Частий в народній мові, 
але в літературній його вживається дуже рідко, 
найчастіше в цих а. виразах: Ну тебе к бісу! 
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Туди к нечистій матері! 5 чорту! Туди к лихій 
годині! Звичайно зам. к вживається до. В Г. к 
вживається частіше, як на В. У. Див. ік, д, ід. 

Кабаре с. р. і не відм., з фр. сабагеі (вимова: 
кабарб); в Г. кабарет м. р. з п. Кабатеї. 

Кабат г. п. лат.; на В. У. не вживається, 
тут: спідниця або верхня одіж, мундир. 

Кабинет, кабинетний, а не кабинетбвий п. 
Фр. і англ. сабіпеї, нм. Кафбіпейі; в Г. габінет 
з п, саріпек (а це з італ. єаріпебіо). 

Кавалерист, а не кавалериста п. 
Кавалер і кавалєр; народнє кавалір; з лат. 

сахаНиз кінь, через фр. сауайїетг. 
Каварня г. п.; на В. У. -- кофейня. 
Кавка г. п.; на В. У. -- валка. 
Кавказ, кавказький. 
Кавун, а не арбуз м. 
Кавція г. п.; на В. У. -- забезпечення, гарантія. 
Кагла, в Г. кагла. 
Кадр, з кадру м. р. з фр. сайте, нм. Кадег; 

в Г. каідра ж. р. 
Кадриль, з кадрилі ж. р.; народнє -- кадреля. 

Боярин поставив молодих до першої кадрилі, Лев. 
І. 187. В Г. калриль м. р. п.: Перший кадриль, 
Леп. З гл. 107. 

Кажан див. лилик. 
Каждий, з-давн. кажедмй, частіше в Г.; на 

В. У. частіше кожний, кдждиї з давн. кожедній. 
Кажись, вульгарне м., треба -- здається. 
Казамат див. каземат. 
Казань ж. р..і казання с. р. з давнього каза- 

нніє, інколи проповідь, давнє пропов'Кдь. 
Казати, кажу, кажеш, кажуть, кажучи, каза- 

ний; в Г. кажу. Казати до кого (а нек кому а. м.) 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 12 
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або кому; казати що або про що, ВГ. ощо а. п.; 
часом казати чого: казбк, або за що (ліпше про). 
Казати з давнього часу визначає й наказувати, 
але в цім розумінні в Г. вживається частіше, ніж 
на В. У. 

Каземат, з Фр. Іа са5етабе, нм. діе Казетанїв, 
англ. сазетаїе; в Г. кавамат з т. Казата!і, з іт. 
савзатайіа. 

Казвнний, а не казьбнний м. 
КаїйФа або Каяфа; давнє Каї4фа. 
Кайдани, р. мн. кайданів, а не кайдан; кан- 

дали з м. 
Какао с. р. і не відм. нм. Какао; в Г. 

какао п. 
Каламар, з каламара; з ново-гр. каданаоі». 
Каламутний, му. каламітний. 
Калатати, калатнути; в Г. колатати або кала- 

тати, калатнути. 
Калач, в Г. колач а.; калачебм, р. мн. калачів. 

Калачем закусить, Кул. 273. 
Калевала фин., а не Калевала. 
Календар, -ря; народнє коліндар, коляндар; 

в Г. калєндар п.; слово з лат. саїепдатійт. 
Калка річка, а не Кавка. 
Калюжа, в Г. калужа. По дворах стояли зе- 

лені калюжі, Коц. 45. 
Каляти а. в Г. вживається частіше, ніж на 

В. У.; це старе наше слово -- калитиса -- ЧАСТО 
заступається словами -- бруднити, мазати. 

Камера, з лат. сатега; в Г. камера п. 
Камінець, камінцЯя, а не каменець. 
Камінь, з каміню (рідко: каменю), камінем; 

для мн. збірна форма -- каміння. 
Каміняр, -ра, мн. -рі, а. каменяр. 
Камка перс.; в Г. кдмка п. 
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Кампанія -- війна; компанія -- спілка, това- 
риство. 

Кам'яний з давнього каманий, кам'янистий, 
кам'яниця, Кам'янець-Подільський, кам'яніти, ка- 
м'янка; також: камінний, З калмеєньний, камінець, 
камінистий; рідко ара.: каменистий, кдамениця, 
каменіти. В Г. камінний або камяний. 

Канал, каналу, мн. канали, каналами; в Г. 
канали, каналами; з лат. сапаГи8. 

Канва з фр. сапеуаз; в Г. канва з п. 
Канделябр м. р., вжив. частіше у мн.: кан- 

делябри. 
Кандидат на що або чого; в Г. часом о що п. 
Канів, з Канева; канівський. 
Канівець, а не каневець а. 
Канікули, канікул з фр. сапісиів5; в Г. кані- 

кула з п. Капікша. 
Кантина г. п. фр., на В. У. не вжив., тут -- 

козацька кухня, робітнича їдальня. 
Канути, Сльози канули з очей, Чайк. ,да 

сестр." 48, -- це а. на В. У. тільки капнути: 
Сльоза за сльозою капали з лиця на руки, 
Левицьк. 

Канцелярист, а не канцеляриста п. 
Каня, -- птах з роду коршаків, в Г. часто 

вживається (Ждала, як каня дощу, Чайк. ,Одар- 
ка" 17), на В. У. рідке слово. 

Капа п.; на В. У. -- прикриття на ліжко, 
літнє одіяло. 

Капельмбейстер, -стра (давня нм. вимова); в Г. 
-майстер (нова нм. вимова). 

Капернаум, з -му, м. р. і відмінюється ; в мові 
п. с. р. і не відмінюється. 

Капитулювати, а не капитулирувати м. нм. 
Капля і крйпля (а не крбпля пт.), капати і кра- 
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пати, капка і крапка, давнє капли і крапла; р. мн. 
капель, крапель, Гр. 42. 

Капніст, а не Капнист. 
Капосний, а не капостний. 
Капрал, з фр. сарога!, в Г. капраль п. 
Каприз, капризний. 
Капсюля ж. р. з фр. Іа сарєше; в Г. капсля 

з п. Карвіа. 
Каптан, -на, в Г. кафтан. 
Каптур, -ра, мн. -рі. 
Капуцин, в Г. капуцин п. 
Капшук, з тюрк. кипчук, тат. капчух; в кап- 

шуці і в капшуку; в Г. капчук. 
Капюшон м. р. з фр. Іе сарасіоп. 
Карабель і корабель, з гр. хаодвіом, Ц.-СЛ. ка- 

фавлк і коракль. Арх. корабль не вживати. 
Кораблбвий, а не корабельний м. Прилип до 

кораблевого облавка, Коц. 7. 
Караван г. п. нж.; на В. У. -- катафалк, мари. 
Каравана г. з п. " Кагачапа (група подорож- 

ніх на сході); на В. У. караван м. р., з фр. са- 
гауапе. | 

Карамзин, а не Карамзин. 
Карантин. м. р. фр., в Г. кварантана м. дат. 
Карбованець, -нця, а не карбовенець. 
Карбовка, а не карболка, м. 
Карета, з іт. Кагеба; в Г. карита (звідки); 

в ХУП в. було корета. 
Кар'єра, в Г. карієра (це старий п. правопис, 

бо й поляки тепер пишуть Каг)ега); з іт. сагтіега, 
фр. саттівге. 

Карий, а не карій м. 
Карк г. п.; на В. У. -- в'язи, шия; скрутити 

в'язи. 
Карлові Вари-:або Карлебад. 
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Карпати, з Карпат, а не з Карпатів. 
Карта з італ. сагба, або мана, лат. тарра. 

Карти викладати, ворожити на картах. 
Картка г. п.; на В. У. -- сторінка. 
Картограма ж. р. з гр. -уодица; в Г. кар- 

тограм м. р. з н. Кагбоєтат. 
Картон, а не кардон: Кружок з картону. 
Картопля ж. р. а не картбпель м. р.; р. мн. 

картопель; в Г. картбфля, р. мн. картофель; слово 
з нм. КатібНеі. 

Кареаген, -гену, Кардаген-ь, лат. Сагіваєо, нм. 
Сагббаєеп; в Г. Картагіна з п. Катіаєїпа. 

. Касарня г. н.; кошари п. нм.; на В. У. ча- 
стіше казарма м. н.м. 

Касир, фр. саїзбіег, нм. Каєбіегег; в Г. касієр 
з п. Ка5)етг. 

Кассйрка, а не касирша м. 
Каскад, з каскаду м. р. з фр. сазсаде; в Г. 

каскада ж. р. з п. Ка8Када. 
Касувати, а не касирувати мм. нм. 
Катаклизма ж. р.; в Г. катаклізм м. р. п. 
Катар, катару, а не катер чи катар м. 
Катафалк м. р. або катафалка ж. р. 
Катихизис, гр. хатпуйоіс; В Г. катежиз.м п. 
Катихит, а не катехет п. чи катехета н.; на 

В. У. звичайно -- законовчітель. 
Катон, в Г. Катон п. 
Каторга, з гр. хаєтєруо» (чому інколи й пи- 

шуть катерга). 
Кахля, з кахлі ж. р. або кахель, з кахля м. р.; 

мн. кахлі; з нм. Касре!; в Г. кафля з н. 
Кацавейка, в. Г. кацабайка п. 
Качан; в Г. кочан а. 
Качання, в Г. качане. 
Качур, качура, мн. -рі; а не качор п. 
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Каша -- це зварена з крупи їда; в Г. зам. 
крупи кажуть каша, це п. 

Кашель, кашлю, кашлем, а не кашльом. 
Кашляти, а не кашляти; кашлянути, а не 

кашлянути. 
Кашовар, -ра, мн. -ри, а не кашевар. 
Каятися чого: Каюся гріхів своїх (рідко -- 

в чім з м.). Каюсь свону злих учнитькоє Полтав- 
ські акти 1669 р. ст. 168 | 

Кварантана ж. р. г. з п. Кууагапіатпа; на В. У. 
карантін м. р. з фр. чиагапіаїпе. 

Квасний в зах.-укр. значить кислий: кваснб 
молоко, квасне яблоко, -- це а. пт.; на В. У.: 
кисле молоко, кисле яблоко. 

Квасниця зах.укр.; на В. У. -- кислиця. 
Квасок зах.-укр.; на В. У. -- щавбль, а ква- 

сбк -- це рід страви з м'яса та картбпель. 
Квасоля, в Г. фасбля; з нм. Кадоїе. 
Кватира або квартира; з нм. Оцагбіет. 
Квит або квіт, з фр. диїйе. 
Квітень, квітня -- назва ГУ-го місяця; в Г. 

увітень. Див. цвітень. 
Квітка див. цвітка. 
Квітник, з -ку; а. м. цвітник. Квітники біля 

хати, Грінч. 114. 
Кдлар, -ря, мн. -рі. 
Кблія -- кімната манаха, а в Г. -- тюремна 

камера. Давнє келиа З гр. хейЛа. В довгій рясі 
по келії старий чернець ходить, Шевч. 

Кепкувати з кого-чого, а не над ким-чим м.: 
Кепкують з його, Кул. 139. 

Керва, кервавий, кервавиця заж.-укр. з давніх 
криькь, колвавми, криьвавица ; літерат.: кров, крбв'ю, 
кровавий, кровавиця ; часом -- кривдвий, кривави- 
ця; му. крівавий, крівавиця (тут р м'ягке). Див. кров. 
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Керниця, керничка заж.-укр. з крьниціа (ліп- 
ше б -- кирниця); звичайно літерат. криниця, 
з криници. Криниця і колодязь - рівновживані, 
обидва наші стародавні слова. Див. колодязь, 
студня. Піди до криниці, Шевч. 27. Кринична 
вода, Гр. 270. 

Керевт, керсетка му. треба -- корсбт, кор- 
сетка; з фр. согвеї. 

Кесар, -ря, кбсарів, кесарева. 
Кивати, киваю, кивнути; в Г. кивати, кивну- 

ти. Кивати на кого: Не кивай на мене чорними 
бровами, Метл. 16. 

Кивот або кібт; в Г, кивот п.; давні кивдть 
і кибть з гр. мівотос. 

Кидати, кидаю, кидаєш, в Г. інколи кидати. 
Кидати чим: Не кинь сиротою, Шевч. 8. Кидати 
на кого, в Г. за ким: Каменюками за ним ки- 
дали, А. Чайк. ,Од.я 46. 

Київ, а не Києв або Кийов; треба б: з Кли- 
єва, але традиційно вживають неправильної фор- 
ми: з Київа; треба б: в Києві, під Києвом, але 
традиційно пишуть неправильно : в Ки?ві, Київом. 

Київо-Печерський манастир, а не Київсько- 
Печ. м. 

Київський, а не києвський або кийовський. 
Килим, з тюрк. Кіт; в Г. діван з п. Настіні 

килим висить, Свідн. ,Люб.З 28. Лавки були ки- 
лимцями позастилані, Кул. 38. 

Кинжал або кинджал, а не кбенжал. 
Киновар, з киноварі ж. р., які в старовину було. 
Кинути каміня; Грецію можна покинути або 

опустити, а не кинути. 
Кинутий, або -- кинений. 
Кипень, кипню, кипнем. 
Кип'ячий і киплячий. 
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Кирниця див. керниця. 
Кисіль, з кисілю, рідко: з киселю. 
Киснути, часом кисти. 
Кислощі, кислощів, а не кислющей. 
Кит, киту, з нм. Кі, а не замазка м. 
Китай див. Хини. 
Китаєвий -- що зроблений з китайки; китай- 

ський -- з Китаю. 
Китиця буває коло одежі (м. кисть); в Г. це 

букбт: Китиця цвітів. 
Кишеня, а не кешеня. 
Киянин Тимч. 52, або києвлянин; в Г. києвля- 

нин; мн. кияне. 
Кіготь, а не коготь а. м.; кігтя (вимовляємо: 

кідтя). 
Кізлини, кізлин. 
Кізля, кізляти, мн. кізлята; також: козля, 

козляти, мн. козлята а. 
Кіл, кола; в Г. часом ків, кола му.; давнє 

кол; для мн. збірна форма -- кілля. 
Кілок, кілка, а не колок, колка; колькь. 
Кілька, кільки і кілько, з род. відм.: Кілька 

днів, Деп. З гл. 24; р. в. кількох, д. в. кільком, 
ор. в. кількома. На В. У. частіше кільки або кілько, 
в Г. - кілька. В наз. відм. на В. У. частіше ка- 
жуть скільки, в Г. частіше кілька: кілька журби, 
на В. У. скільки журби. Давнє колько. Скільки 
разів він казав, Гр. 275. Скільки тут молилося, 
скільки плакало, Свідн. 32. Див. скільки. 

Кількалітній, -ня, -нє; в Г. -ний. 
Кільканадцять, в Г. кільканайцять або кіль- 

канацять (це фонетичний му. напис). 
Кількоро, з род. в.: Кількоро дітей. 
Кільо жу.; треба -- скільки. 
Кімната, а не комната а. або ківната миу.; 
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з лат. сатіпаїа (тепле мешкання з грубою, саті: 
пи5) Через сер. г. нм. Кепіпаї». 

Кіндрат, Кіндрата, рідше -- Кондрат; давнє 
Кодойт, Кододйтос. 

Кінець, кінця, а не конбпць а., коньць. Кінець 
війні, кінець світу, або: кінець війни, світа. К. як 
прийменник з род. в.: Сидить батько кінець сто- 
ла, Шевч. 12. На кінці; мн. кінці, кінців, в Г. кінці. 

Кіно (ліпше б: кино) звичайно не відміню- 
ється, але це слово поширилося вже так, що стало 
своїм, а тому часто вже Й відмінюється: з кіна, 
перед кіном.: 

Кінцевий, а не кінцьовий. 
Кінчати, -ся, а не кончати, -ся а. 
Кінчина г.; на Н. У. частіше кончина а. 
Кінь, коня, коневі, о кбню, на коні; мн.:- коні, 

кбней, кбням, кіньми, на кбнях ; ми. конім, на коніх. 
Кір, кбру. м. р. а не ж. р. м. Висипав кір. 
Кірець, кірця, часте й корець, корця; давнє 

корьць. 
Кісний му., треба -- тісний. 
Кісто му. треба -- тісто. 
Кість, кбсти, мн.кбсті, костбй, кістьми і костями. 
Кітка -- часте слово в зах. -укр.; на В. У. 

частіше -- кіт, кіцька. 
Клавиш м. р. або клавиша ж. р., з лат. сіамі8. 
Кладовище, а не кладбище а. м.; також: 

гробки, могилки, кладбвисько. 
Кланятися а., частіше -- вклонЯятися, покло- 

нитися; в Г. кланятися часте. 
Клас див. кляса. 
ХЧласти на чому: Поклади на лавці. Коли ба- 

жаємо точніше зазначити місце, куди кладемо, 
тоді -- класти на що: Поклади на лавку, а не 
на стіл. -- Слова класти, покласти вільно вжив. 
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в укр. мові (в мові рос. слово класть вжив. без 
приставки, а не з нею). Див. ложити. 

Клевета, клеветати, клевбтник а. м.; на В. У. 
звичайно не вживаються, тут: брехня, наклеп, по- 
говір, обмбва, наклепувати, обмовляти, брехун. 

Клбїти, клею, клеїш, клеять; в Г. клеїти. 
Клей, клею; давнє клєй Також клий, кл'Кй. 
Клеймо, а. клейно. 
Клейстер, клейстру, -- так вимовляє (з дав- 

ньої нм. вИМОВИ) ціла В. У.; сучасне нм. Кіеі8іег. 
Клекіт, клекоту, а не клект, клекту. 
Клен, клену, а не кльон ж.; кленбвий; давнє 

клєн'.. Зза кленів Коц. 45. 
Клепати, клепаю, -паєш, і-- клеплю, клеплеш. 
Кликати кого, в Г. часто кл. за ким або звати 

а. Кл. про що, в Г. о що: Кл. о месть а. п. 
Климат або климат а.; з гр. хЛішатос через 

фр. КІтаї. 
Клин, клина; для мн. збірна форма: клиння. 
Клир, клиру, давнє клнрт з гр. хАйоос; в Г. 

клєр з п. Кіег; гр. т ми споконвіку читаємо як 
и, 2 не е, див. ст. 169. 

Клич, кличу а. г. м.; на В. У. -- поклик. 
Клієнт, а не кліент. 
Кліше с. р. не відмінюється, з фр. сйсіе; вГ. 

кліша ж. р. з пт. КІїзта. 
Кліщі, кліщів, кліщами, інколи кліщима: Рва- 

ли серце кліщима, Крим. ,П. гілля" 11. 
Клопіт, клбпоту, а не клбпот а.; р. мн. кло- 

піт, або клопотів: Від клопотів, Деп. З гл. 44. 
Клопотатися чим, про кого-що або за кого- 

що; в Г. о кім-чім а. п.; клопочусь, -пбчешся, 
«пбчуться; прик. сп. клопочись, клопочітесь. Не 
клопочітесь ні про що, Кул. 218. Клопочуться 
про його, Гр. 262. За вбогих людей клопочеть- 
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ся, Гр. 32. Хазяйствечком будеш клопотатися, 
М. В. І. 36. 

Клочча, му. клоче. 
Клумба ж. р. з англ. сішшар, нім. Кіштреп; 

в Г. кльомб з пт. КіотьЬ. 
Ключ, ключбм, а не ключом; мн. ключі, а не 

ключі, ключів, а не ключей м. а. 
Ключник, вимова: клюшник. 
Клякати зах.-укр. з давн. кличити -- нахиля- 

тися, ставати на коліна; цей а. дуже поширений 
в Г. бо підтримується й п. Кіекаб; на В. У. мало 
вживається, тут -- ставати на коліна: Він став 
на вколішки, 3. 0. Ю. Р. І. 6. Припавши на ко- 
ліна, помазав собі очі й уста, Фр. 8. Б. 50. Ста- 
вав на коліна в богомільному спокої, Коц. 11. 

Кляса ж. р. г. з п. Кіавза; на В. У. тільки 
клас м.р.; пор. англ. Кіа88, лат. сіа85і8, гр. хАйсис. 
У Коц. 51: Раїса перебігла кляс. 

Клясти, кляну, клянбш, клянучи, клятий ; ара.: 
клену, кленбш, клени, кленучи з кльнЖж, кльнєши; 
му. клину. Клясти кого, а не ча кого. Клястися 
ким-чим, а не на кого-що. Клене свою долю, 
Шевч. 11. Див. проклясти. 

Кляштор, -ру, мн. -рі, але ліпше вживати 
свого -- манастир. 

Книгар, -ря, мн. -рі. 
Книгозбірня ліпше, як чуже -- бібліотека. 
Книжечка, в Г. книжочка; р. мн. книжечок. 
Книжка, стаття, брошюра на сучасні питання, 

а не по сучасних питаннях м. Див. по. 
Кнйижний, рідко -- книжниай. 
Кніт див. гніт. 
Кнур, -ра, мн. грі 
Княжна, -ни; в Г. княжна м. 
Княжнин, -на, а не Княжнин. 
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Князь, князя, князбві, о князю або княже; 
князем, а не князьом, мн. князі, князів; в Г. 
Князь, князя. 

Ко, подивись-ко му., треба: подивись-но. 
Кобеляки, з КобелЯяк; рідше Кобеляк м. ре 

Єхали с Коєєліака Полт. акти 1670 р. ст. 190. Ко- 
беляцький. 

Кобзар, -ря, -ребві, о -зарю, -ребм (а не -рьом), 
мн. -рі, -рів, -рям. 

Коби, коб зах.-укр.а.; на В. У. -- як би, колиб. 
Кобур, кобура м. р., або кобдра ж. р., з тюрк.; 

в.Г. кббур п. 
Ковадло Тимч. 54, в Г. ковдло. Б'ють в ко- 

вадла ковалі, Чупринка. 
Ковалів, Ковалева, а не Ковальова. 
Ковель, з Ковеля, а не з Ковля. 
Ковер, коверець г. а.; на В. У. -- килим. 
Коверт див. конверт. 
Ковиль м. р., з ковиля, рідке; а. ковила ж. р.; 

звичайно -- тирса. 
Ковнір див. комір. 
Ковпак, а не колпак а. м. 
Ковтати сльози, слину; в Г. ковтати зна- 

чить і бити: Могли без шкоди ковтати В нього 
з пушок, Мак. Яр. 108; такого значіння на В. У. 
це слово не. має. Мовчав він, тільки знай сльози 
ковтає, Квітка І. 57. 

Ковтки, -ків, з давнього колтки, часте в Г. 
в значінні сережки; на В. У. рідке, частіше зна- 
чить -- ковтки вовни: Які ковтки он на собаці, 
Словн. Гр. П. 262. Ой надіну я сережки і добре 
намисто, Піевч. Див. сережки. 

Когут зах.-укр. п.; на В. У. -- півень. Див. 
півень. Че. Короці, ю. Кора. 

Кодекс, кодексу м. р., з лат. сбдех; в Г. кодекс. 
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Кожа г. а. м.; на В. У. -- шкура. 
Кожний або кожен, в Г. часто кожній; див. 

каждий. Кожня (на В. У. кожна) група , Діло" 
Ж 10041. До кожного словечка прислухалася, 
Гр. 116. 

Кождий часте в Г., на В. У. частіше кджний; 
див. каждий. Кождіський г. на В. У. кожні- 
сінький. 

Кожух, з кожуха, кожухом, в кожусі, а не 
кожуха, кожухбм м. 

Кожухар, -ря, мн. -рі. 
Коза, мн. кози, кіз. 
Козак, козака, на козаку; а не казак м. 
Козел, козла, мн. козли, а не козли. 
Козир, кбзиря, кбзирем. 
Козлов, місто, а не Кізлов. 
Козятин, а не Козатин м. 
Кокаїн м. р.; в Г. кокаїна ж.р. з п. КоКаїпа. 
Кокетувати з ким, а не кого. 
Коклюш м. р. з фр. содиеїасре, а не коклюш. 
Кокон з фр. сосоп, а не кбкон. 
Колач г. а.; на В. У. -- калач. 
Колдун а. м.; на В. У. -- чарівник, ворожбит. 
Колесо, мн. колбса, коліс Коц. 32. Тимч. 102, 

колісьми. 
Колихати (в зах.-укр. гов. колисдти); калишу, 

-шеш, колихну. Довелось мені колижати тебе у ко- 
зацькій колисці, Кул. 176. 

Колишній, -ня Коц. 30. 38, а не -ний. 
Колізвй, Колізею з лат. Сойзецт; в Г. кольо- 

сей з п. КоїоБецт. 
Коліно, мн. коліна, а не коліні.а. м., на ко- 

лінах, а не на колінях. 
Колір Коц. 45, кольору, або кбльор, кбльору; 

з лат. сбіог; а не кольбр. 
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Колісцвь, колісча, колісчатко, колісчата (ви- 
мова: колішча, колішчата); в Г. косісцата. 

Колія, рідше колія. В Г. часто вжив. колія 
зам. потяг: Вже прийшла колія (треба -- потяг 
чи! поїзд); колей -- це п. На В. У. поїзд з м., 
або потяг 3 п. 

Коло кого-чого; му. кольо, киля Кул. От. 45. 
Колода, мн. колоди, колод. 
Колодка в зах.-укр. гов. часто вжив. як замок; 

в літ. мові рідке. Замкнули хату на замок. 
Колодязь, колбдязя м. р., з давнього коло- 

діазьк. Див. керниця, студня. 
Колбквіум м. р. з лат. сойодиїйт, мн. колобк- 

віуми; в Г. мн. кольоквія -- це З п. 
Колбти, колю, кблеш, кблють (а не колять), 

колючи, кблотий; в Г. коблю, колотий. 
Колотйити, холочу, колботиш, колбтять (а не 

колотю, колотють); колотячи; в Г. колочу. 
Кольор див. колір. 
Кольористий Гр. 24, а не коліристий. 
Колядувати, колядую, а не колядовати а. 
Командант г. з фр. сопатападаті; на В. У. ко- 

мендант з лат. сопатепадате. 
Командувати -- наказувати ; командувати (а не 

командирувати м. нм.) -- посилати. 
Комар, -ря, а не кумар; жу. комарь. Давнє 

комарь. | 
Комарів, комарева, а не комарьова, м. 
Комбинувати, а не комбинирувати м. нм. 
Комедія; народнього кумедія не вживати; 

з гр. хошефбіа через нм. Копібаїе. 
Комедний; народнього кумбдний не вживати. 
Коменда г. з п. Котепда; на В. У. команда 

з нм. Копттапдо. 
Коментар, -ра, без коментарів п. нм.; на В. У. 
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частіше коментарій м. р. з лат. р. мн. комен- 
таріїв. 

Коментувати, -тую, а не коментирувати м. нм. 
Преса не перестає коментувати ,Гром. В.» Ж.226. 

Комин, а не комін му.; з лат. сатіпив8. 
Коминяр, -ра, мн. -рі. 
Комисар, комисара, комисаром, мн. комисари; 

в Г. комісар, комісаря п. 
Комитбет (в Г. комітет) чого або для чого, 

а не по з м.: Комитбт харчових справ, К. для 
святкування (а не по святкуванню м.). 

Комір з сер. нім. КоЇег; рідше: кобвнір чи 
ковмір. 

Коміть г.; на В. У. вниз; коміть головою -- 
вниз головою. 

Комната а. див. кімната. 
Комода ж. р. частіше, рідко комод м. р.; з лат. 

соттодиє через фр. сопатоде. 
Компанія ; народнього кумпанія не вживати ; іт. 

сотраєпіа, фр. сотраєпіе. Мав компанію, Свідн. 39. 
Компенсація фр., в Г. з нім. компензація. 
Компетентний, а не компентентний. 
Комплєтно т., треба -- цілком, цілковито, 

зовсім. 
Комунія г. п. лат.; на В. У. -- причастя. 
Конання, в Г. кбнанє. 
Конар г. п.; на В. У.-- вітка, галузка, гілляка. 
Конарйистий г. п.; на В. У. -- гіллястий. 
Конати зах-укр. з п. Копаб; на В. У. -- кін- 

чатися, вмірати. 
Конвалія з лат. сопуаПатіа, через п. Копуаїа; 

м. ландиш. Пахло конвалією, Сл. Гр. П. 277. 
Конверт -- часте на В. У. злат.; пор. фр.Їев соп- 

уегі, нм. дав Киуегі, англ. соуег, іт. сорегіа, со- 
уегіа, п. з іт. Корегіа. В Г. коперта, коверта. 
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. Конденсатор, з лат.; в Г. конденздтор з нм. 
Кондрат див. Кіндрат. 
Кондуїт м. р. з фр. Їв сопаців; в Г. кондуїта 

ж. р. з п. Копдційа. 
Конець див. кінець. 
Конечно, рідше конечне а. 
Конклав м. р., відмінюється: -ва, -ву; в Г. 

конклаве с. р. з п. КопКіаме і не відмінюється; 
лат. сопсіауе. 

Конкретний, а не конкректний. 
Конкурс, мн. конкурси, а не конкурса п. Кон- 

куре на що, а не по чому м.: К на збудування 
пам'ятника. 

Конкурувати, а не конкурирувати м. нм. 
Конокрад, а не коньокрад. 
Коноплі, конопбль, а не конопля м.; в однині 

не вжив. Вирвався, як Пилип з конопель, Ном. 
2 3153. Давнє конопли. 

Конотоп, а не Конотіп. 
Консервувати, а не консервирувати м. нм. 
Консиліум або консиліюм м. р. і відмінюється; 

в Г. с. р. і не відмінюється, -- це п; 8 лат. соп- 
8війит. 

Консистбрія ж. р., або консистбр м. р.; з лат. 
соп5і8богіцт. 

Консолідований, а не консолідирований м. нм. 
Конспект з історії, а не по історії м. 
Константинопіль, р. -поля; і К--поль а. 
Констатувати, а не константувати або конста- 

тирувати м. нм. 
Конституційний, а не конституціонний м. 
Консул, кбнсула, консулат, консультація, 

з лат. соп5иі; в Г. читають п58 з нм.-за на, 
тому тут: кбнзуль, конзулят, конзулярний, кон- 
зультація. 
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Континуатор г. п. лат., ліпше -- продбвжу- 
ватель. 

Континувати г. п. лат., ліпше -- продовжувати. 
Континуванє г. п. лат., ліпше-- продовження. 
Контора з іт. сопіого; в Г. кантор з п. Кап- 

фог. На В. У. кантор--тільки співак в жидівській 
школі. 

Контракт, -кту; в Г. контракт п.; лат. соп- 
ігасфа8; мн. контракти, а не контракта м. 

Контролір,-ліра ліпше, рідше -- контролер з фр. 
сопітбіеит; контрольдр м. з лат. сопігоЇог. 

Контроль м. р., контролю, з фр. Іе сопігбіве; 
в Г. контроля ж. р. з п. Копігоїа. 

Контролювати, а не контролірувати м. нм. 
Контуш, -ша або частіше -- кунтуш, -шій, з тур.- 

осм. Копіобв, а це з гр. хд»мдис. В Г. кбнтуш п. 
КонФерувати, а не конферирувати м. нм. 
Конебта з італ. сопіейо; в Г. конфет м. р. 

з нм. Копівкі, п. КопіебКкі; на В. У. частіше цу- 
керка ж. р. 

Конефискація з фр. Іа сопіївсабіоп; в Г. кон- 
фискдта з пт. Копії8Кака. 

Конфитура п, фр.; на В. У. -- варення. 
Конципієнт г. п. лат. на В. У. не вжив., 

тут -- канцелярист, секретар. | 
Концерт, концерту; в Г. кбнцерт п.; з лат. 

сопсегіо через фр. сопсегі; мн. концерти. 
Коньяк, -ку, в Г. кбняк з п.; з фр. соєпає. 
Кооперація з фр. соорбгабіоп; кооператчїва з п. 

Можна б розріжняти: кооперація -- співпраця, 
кооператіва -- товариство для співпраці. 

Копання, в Г. копанєе. 
Копати, копаю, копає; в Г. і кбпле. 
Копенгаген, фр. Сорепбаєме, нм. Корепраєєп, 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 13 
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англ. Сорепфаєєп ; в Г. Копенгага з п. Корепраєба. 
Копенгазький. 

Коперта див. конверт. 
Коп'є з давн. копиє с. р. (часом вжив. й ко- 

пія ж. р. з п. Коріа, Коріа), коп'я, коп'ю, коп'єм, 
мн. кбп'я. Але частіше піка, спис. 

Копистенський, а не Копистенський. 
Копит м. р. рідше копито с.р.а. м.; мн. ко- 

пита, копитьми. Копит звіряти польового, Кул. 
Іов 89. 

Копійка, рідше -- копіка, р. мн. копійок Гр. 91. 
Копіювати, а не копирувати м, нм. 
Копія, лат. соріа, ліпше наше -- відпис. 
Копула г. п. лат.; на В. У. -- верх, баня. 
Корабель див. карабель. 
Коралі, коралів; оди. кордл, в Г. кораль. 
Коран, Корану араб.; в Г. Кбран п. 
Коректувати -- робити коректу, від слова ко- 

ректа; або коригувати -- від лат. согтідо. 
Коректура з нм. діе Котгекійт; також вжив. 

коректа з п. Когекіа, з лат. согтесбіо. 
Корець див. кірець. 
Корж, коржа, мин. коржі, коржів; рідко жи. 

кірж. 
Коридор з фр. соттідог, нм. Коттідог; в Г. ко- 

ритаір з п. Когуіаг?. 
Корисний, а не користний а.; в Г. кбрисний. 
Користати з чого, а не чим м.: Він з того 

користав, А. Чайк. Мал. 16. 
Користь, ка користь або в користь кому, а не 

кого. 
Кориця див. цинамон. 
Корінь, кбріня, кбрінем, мн. кобріні, кбрінів; 

коренк (рідко: кореня); корінбвий (часом коренб- 
вий); для мин. буває частіше збірна форма -- коріння. 
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Кормйити а. ж. треба -- годувати. 
Корнелій, Корнблія, а не Корнеліуш п. 
Корбва, мн. корбви, корів. 
Коровод г. п. див. хоровод. 
Корогва ж. р. з давнього корачка; рідше ко- 

рогов, р. в. корогви ж. р. з корж, уорагокь. Р. 
мн. корогбв або корогвів. У запорожців на білих 
корогвах червоні хрести, Кул. 328. Роспустили 
військову корогов, Кул. 335.-- Див. фана, хоругва. 

Королева ж. р. в Г. часто королбвая, р. ко- 
ролевої а. п. 

Королів, а не Корольов м. 
Коромисел, -сла м. р. і корбмисло, -сла с. р., 

а не коромисло м. 
Коротати рідке, частіше -- проводити. 
Коростишів, з Коростишева. 
Коротенький, в Г. коротднький. 
Короткий, коротший (вимова: корбтчий); вко- 

ротці г. п. на В. У. -- в короткім часі, скбро, 
небавом. 

Корсо не відм. с. р., з іт. сог80; в Г. корзо 
з нм. Когбе. 

Корсунь, з Корсуня м. р. 
Корч, корча м. р. -- це пеньок по зрубанім 

дереві; корчувати -- витягувати пеньки з землі. 
. корч вживають зам. кущ, це пт. Кіегс?: Росли 

корчі ліщини, Чайк. ,На ух." 178, треба: кущі. 
Палаючий або горючий кущ (Ісход ПІ, 3), а не 
»Корч горіючий" т. Росхиливши кущі руками, 
спинилась, Грінч. 39. Звернув з дороги за кущ, 
Кул. 150. Гбстий кбцеь дЗквовмій Летичів. зап. 
16599 р. Зелена, як весняний кущ, Коц. 21. 

Корчма ж. р. р. м. корчбм, а не корчмів; 
вимова: кбршма. 

Коса, коси, кбсу; мн. коси, кіс, кісми або косима. 
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Косар, -ря, ми. -рі. 
Косматий а. г. м., треба -- патлатий, кудла- 

тий, волохатий. 
Коствл, костблу з пт. Кобсіої; можна й кбетіл, 

костблу, а не костьол м. Костбльний. 8 лат. саз5іві- 
Тагоі, бо містився в містах -- в замках, са8реПит; 
пізніще ці КазіеПа позникали, але назва Їх ли- 
шилася за церквою. До п. мови зайшло з че., 
а до ХУЇ в. у п. казали сегКуга, сегКіему. 

Костер, костра, на кострі а. г. м.; на В. У.- 
бгнище, бгнисько, багаття. бретиків палили на 
бгнищі. 

Костомарів, -рова, а не Костомаров. 
Костянтин, рідко Константин а.; давнє Кон- 

стантинь. Остріж. лист 1520 р.: Костантин. 
Костянтинопіль, з -К-поля. 
Котбл, котла, або -- кітла, кітлу, в кітлах; 

в Г. часом котев'му.; давнє котьл'. 
Котлбта ж. р. з фр. Іа сбіеіебіе; в Г. котлет 

м. р.з п. Кобеї. 
Котляр, -ра, мн. -рі. 
Котрий або котдрий звичайно визначає: хто 

з двох або з декількох: Котрий з вас нашкодив? 
Це старе наше слово которьій і не треба в побіч- 
них реченнях без потреби заміняти його на який. 
Див. який. 

Котюга, -ги; котюзі по заслузі, а не котуга, 
котузі. 

КоФе с. р. і не відмінюється. 
Кохатися в чому: Кохайтеся в правді, Гр. 

Сл. П. 294. 
Коц г. з п. Кос, а це з нм. Кобле; на В. У.-- 

кбвдра, покривало. 
Кочерга а. м., ліпше -- коцюба, з ср. нм. 

Кобзсбаціві. 
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Кошари ю. нм. див. касарня. 
Кошіль, кошіля, кошілем; давнє кошієль. 
Кошовий, кошового, а не кошевий чи ко- 

шовий. 
Кошт, кбшту, мн. кбшти, з нм. Ко8і; вГ. мн. 

кбшта п. 
Коштувати (пробувати) чого; з с. лат. со8іате 

через нм. Ко5фбеп; кбптувати -- варт, м. стбит»ь. 
Кошуля, давнє кошблиа 3 хофдоодАЛом, лат. 

сазшШа, на В. У. не вживається, тут -- сорбчка; 
але часте в Г., де підтримується й п. Ко8гиіа. 

Кпйни, кпин г. п.; на В. У. -- кепкування. 
Кпйти, кплю г. п. з кого-чого; на В. У. рідке, 

тут звичайно -- кепкувати з кого-чого, а не над 
КИМ-ЧИМ М. 

Краватка г. з п. КтамаїКка, а це з фр. Іа сга- 
уаїе; на В. У. гйлстук м. р. з нм. Фа5 Наїзкиср. 

Кравчиня г. п.; на В. У. -- кравчиха. 
Крадіж, крадіжу-м. р.; в Г. крадіж, р. в. кра- 

дежі ж. р.; давні: крадька кражва. Книга Луцька 
1568 р.: єть том'ь крадєжеє. Полтав. акти 1667 р. 
ст. 90: с крадєж8 поймано. 

"Краєвид, краєвиду, а не крайовид. Вишукував 
гарні краєвиди, Коц. 29. 

Краєвий, а не крайовий. 
Край, кінець чого: край берегу; з краю, на 

краю, краєм; кравбчок Коц. 21; вГ. з краю, крабм. 
давнини край -- це сторона (рідний край) або 

кінець чого. Інколи край не змінюється: На край- 
небі хмарою темніє великий ліс, Грінч. 114. 
В крайнебо дивлюся (на горизонт), Словн. Гр. П. 
299. Чорні хмари росли на крайнебі, Коц. 54. 

- Крайній, -ня, -нє Гр. 32; в Г. крайний. Край- 
ній -- це ехітетия8, що з краю; не вживати цього 
слова зам. надзвичайний. В Г. вживають крайне 
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або крайно а. м. на В. У. їх нема, тут: дуже, 
надзвичайно. Крайня пора, крайній час г., ліпше: 
остання, слушна пора, година чи час. Давні: 
крайній і крайній. 

Крамар, -ря, кличн. в. крамарю, мн. -рі; кра- 
марювати. 

Крамниця, в Г. склеп п. Див. склеп. б в його 
й крамниця й земля, Грінч. 8. 

Кран, з крану, з нм. Ктапп; народнє -- крант, 
крент. 

Крапати, краплю або крапаю. 
Крапива ж. р., крапив'яний, ара. кропива, 

кропив'яний з давн. кропива і копонкд; В Г. кро- 
пива; у лемків: копріва; м. кропива. 

Крапля див. капля. 
Красивий а. г. м., треба -- гарний. 
Красий г.; на В. У. не вжив., тут -- рябий, 

сорокатий, м. пбстрнй. 
Красний г. а.; на В. У. -- хорбший, гарний; 

старе наше слово красьнюй на В. У. вже рідке, 
в Г. часте. Краснозвучність г. на В. У. -- мило- 
звучність; краснопись г. на В. У. -- краснбпис 
м. р. каліграфія, чистописання м. 

Красти, краду, крадеш, крадуть; в Г. краду, 
крадбш, крадуть, як і ж. Красти у кого що. Кра- 
дений, а не крадяний. 

Кращий Кул. 40, краще Гр. 24. 29, кращати; 
в Г. красший, красше з м. 

Краяти, краю, з давн. краати, крайти -- рі- 
зати, розрізувати; часте в Г., рідше на В. У. 

Кревняк, кревнячка г. п.; на В. У. -- рбдич, 
родичка. 

Креденс г. з п. лат. Ктедеп58; на В. У. не ві- 
доме, тут тільки буфет, так і болг., ерб., мек., 
фр., англ.; фр. Їв БиНеї. 
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Крейда з нм. Кгіда -- Ктеіде; а не креда п. 
Білий як крейда, Гр. 244. 

Крейсер з гол. Кгиїзбег, а не крижовник чи 
статок п. 

Крекотень, крекотня. 
Кременчук, з Кремемчука, в Кременчуці або 

в Кременчуку. Кременч. запис 1654 р.: у Кремен- 
чек8, запис 1692 р.: ДЖалоса в Ковменчак8. Пливе 
щука з Кременчука, Чуб. У. 13. М. Кременчуг, 
в Кременчузі. -- Кременчуцький. 

Кремінь, з крбміню, крбмінем; коємень. 
Крем'янець, з Крем'янця, крем'яний, крем'я- 

нецький. Книга Луцька 1563 р.: Поєкала до Ков- 
манца; Жалбючи над старост8 креманєцкого. Та- 
кож: Кремінець. 

Креп, крепу м. р. з фр. Їе Ктбре; в Г. крепа 
ж. р. з п. Ктера. 

Крепкий див. кріпкий. 
Кривавий див. керва. 
Кривдити, кривджу, кривдиш, кривдять, крив- 

дячи, а не кривдють, кривдючи ми. 
Кривий Ріг, криворіжський. Кривий, криві- 

ший; кривий на ногу. 
Кривити, а не кривити. 
Кризис, кризису м. р. з гр. хоісгс, нм. Ктібіє 

і Кгіве, англ. сгіві8; в Г. криза ж. р. 
Криївка г. п.; на В. У. -- схбванка, укриття. 
Крик про що, В Г. о що а. п. 
Крикнути, кричати кому або на кого, тро 

кого- що. ,Одчепись 1 крикнув на неї Остап, Гр. 265. 
Крило, мн. крила, крильми і крилами Гр. 41. 
Крилас з'клйирост, хЛїоос; див. ст. 169. 
Криниця див. керниця. 
Кринолін м. р. з фр. Іа сгіпоїїпе; в Г. крино- 

ліна ж. р. з п. Ктіпойпа. 
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Кристалізувати, а не кристалізирувати м. нм. 
Критбрій м. р. з гр. ходою»; мн. критерії, 

а не критерія п. 
Критись, частіше -- ховатись від кого-чого. 
Кричати, кричу, кричиш, кричать, кричучи; 

кричати про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Кричать 
про правду, Гр. 142. 

Криша м., треба -- покрівля, верх, дах, да- 
хівка,; давнє кровли, В Г. інколи крівля а. Див. дах. 

Кришталь, з кришталю, крипшталбвий, а не 
-льовий чи -ловий. Кришталеві кубки, Кул. 38. 

Крівавий див. керва. 
Крівний г., на В. У. -- кревний з п. 
Крізь -- через що: Хоч крізь землю йди, 

Ном. Лізе крізь тин, Гр. 15. Наскрізь. Через ніч, 
а не: Крізь ніч, Мог. 446. Скрізь, а не крізь. Див. 
скрізь. 

Кріль, кроля, крблик, крілик, корблик; вХ УП Вв.: 
кролики. 

Крім кого-чого, з кром'к (кромі - кром - крім); 
в Г. кромі а. 

Кріпкий, але й форма крепкий дуже поши- 
рена, бо вже вдавнину було кр'Екп'ьккй Ї крєп'ькмй. 
ому кріпость і крєпость ж. р. (в Г. часом навіть 

кріпість), кріпости, кріпостю, р. мн. кріпостей. 
Кріс, кріса г.; на В. У. не вжив., тут-- руш- 

ниця. Машиновий кріс г. на В. У. -- кулемет. 
Крісблко, крісло, з крісла. 
Кров ж. р. кровавий; крбв'ю чи крів'ю, 

рідше кров'бєю або крівлбю, крівлю; в зах.-у. часто 
крбвію а. Див. керва. 

Кровать, -ті ж. р., давнє кровать 3 гр. хоабва- 
то» (єсть в ,Слові о полку Ігоревім" ХПІ в.), але 
частіше вжив. ліжко, постіль. 

Кровотока ж. р., в Г. кровотбк м. р. п. 
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Крок, з п. КгоК, ліпше - ступінь, ступіня м. р. 
Див. ступінь. 

Кроква ж. р., р. мн. крбков, а не кроквів. 
Крокодил, крокодила м. р. давес коокоднлт, 

з гр. хооиббідос, сер. гр. хооидбідос; в Г. кроко- 
диль з п. КгоКкоау!. 

Кролевець, з Кролівця. 
Кромі а. г. З кром'К; на В. У. -- крім. Див. 

крім. , 
Кромішній а. в Г. -ний. "Гал8 кромЖшнюю 

Ключ Роз. 1665 р. л. 10. Давні: кром'ЖЕшьній 
і -ніій. 

Кропива див. крапива. 
Крбопка п., треба -- крапка. 
Кропля п. див. капля. 
Крохмаль м. р., крохмалю; з нм. Ктаїцтербі. 
Круг, кругом кого-чого. Бігають круг возів, 

Гр. 121. 
Крупи, крупікрупів; в одн. невживати м. Не 

змішувати з словом каша. Див. каша. 
Крутити, -ся, кручу, крутиш, крутять (а не 

крутють), крутячи, кручений; в Г. кручу. 
Крякати, крячу і крякаю, крячеш і кряЯякаєш, 

кряч і крякай. 
Ксьондз, -дза і ксьондзь, -дзя (колись так 

звано лише вищих достойників церковних, пі- 
зніще перенесено на всіх духовних польських). 

Ктитор, тйтор, ктитори з гр. хтітою. Див. 
титор. 

Кубань, з Кубані ж. р. 
Кубло, р. мн. кубел. 
Куда або куди, в давнину було вже кбда 

і кбдм; З плином часу куда зникає на В. У. -- 
тут частіше куди (а куда піддержується ще ж.); 
в Г. частіше куда. Куди ти йдеш, Шевч. 9, -- 
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а не де ти йдеш п. Кудою втечеш, козаче, Чайк. 
Відд. 100. 

Кудер м. р., кудря; але в одн. вжив. рідко, 
звичайно у мн.: к/дри, кудрів, а не кудрей. Ча- 
стіше: кучері, кучерів. Див. кучері. 

Кудою вільно вживається в укр. мові (в ж. не 
вживається). 

Кудрявий, в Г. кудерявий; але звичайно: ку- 
черявий. Див. кучері. 

Кужіль, кужіля м. р. і кужіль, кужблі ж. р. 
або кужеля, -блі ж. р. 

Кузен м. р. з фр. сопзіп; в Г. кузин з п. Ки- 
гуп. Кузина ж. р. з фр. сойбіпе. 

Кузня, р. мн. кузень. 
Кукіль, кукілю, кукілем, а не кукільом му.; 

кукілець, давнє кжколь. 
Кукурудза, часто кукуруза або киямі, тше- 

нічка; з тюрк.осм. КоКого7, або з рум. КаКити2. 
Лани кукурудзи, Коц. 27. 

Кулачки, кулачок. 
Куліш м. р., з кулішу, кулішем (а не кулі- 

шом) -- це вариво з крупи або пшона. В Г. ку 
леіша ж. р.-- вариво з кукурудзяної муки; слова 
»Куліш" в Г. не вживають. 

Культивувати, а не культивирувати м. нм. 
Куля, а не пуля м.; д. г. нм. Киїа. Куля його 

не одоліє, Кул. 41. 
Кумерція народнє, треба -- комерція, з лат. 

сопітегсішт. 
Кум, кума, мн.куми; куми -- кум ікума разом. 
Кумпанія народнє, треба -- компанія. Див. 

компанія. 
Купб з фр. сопреб, не відмінюється. 
Купіль, купілю, інколи купелю м. р. а не ж. 

р.; кжп'кль. | 
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Купидон, в Г. Купідо. 
Купно г. п.; на В. У. -- купівля. 
Куприн, Куприна, а не Куприн. 
Купувати (а не куповати), купити, куплю, 

(а не купю), купиш, купить; куплять (а не ку- 
плють чи купять); купуючи; куплений, а не 
купляний; в Г. куплю. 

Купування, в Г. купбванє. 
Купюра, з фр. Іа соприте. 
Кура а., частіше курка, мн. кури, курей, а не 

кур, курми. Олександрія ХУПІ в.: к8рей. Всячини 
напакували: і курей і гусей, Свідн. 8. 

Куракин, Куракина, а не Куракин. 
Кур'єр, в Г. курієр; нм. Кигіег з фр. соиггіег. 
Курінь, куріня, курінбм; з тюрк. кюрен. У ку- 

ріні, Гр. 246. Б Г. інколи курінь м. 
Курйоз, курйбзний або курібз, курібзний; 

з лат. ситіо5и8. 
Куропатва, а не куропатка; мн. куропатви, 

куропатв. На куропатви, Чайкк. Мал. 29. 
Курс, мн. курси, а не курса п. Курс історії, 

а не по історії м. 
Курсив, курсиву м. р. з іт. сиг8іуо м. р., Фр. 

ситзії; в Г. курсива з п. Кигзума ж. р. 
Курсувати, а не курсирувати ж. нм. 
Куртуазія з фр. сопгбоізіе; в Г. куртодзія. 
Курятко; в Г. курятко. 
Кусень, кусня м. р., куснем; в Г. кусник, 

ідше -- кусень. Добрий кусень хліба, Фр. 
верш. 70. 

Кусити г. п.; на В. У. -- спокушати кого 
до чого. 

.  Кусник г.; на В. У. -- кусбк, кусень. Нам той 
кусник в рот не лізе, Фр. З верш. 240. 

Кут, кута; кутбк, в кутку Гр. 39. 
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Кутас, кутасу, з тюрк.; в Г. кутас п. 
Кутя, давнє коутніш (а тому треба б куття), 

з гр. хосяхіа. В Г. кутя п. 
Куфер, куфра, п. Киїег з д. нм. Кийег; на 

В. У.- скриня, скринька, чемодан. Див. чемодан. 
К н Кухар, -ря або .куховар, -ра, мн. -ри; з нм. 

ос). . 
Кухарка, в Г. кухарка; куховарка. 
Кухня, -ні, р. мн. кухонь і кухень. 
Кухоль, кухля м.р.; п. Київ! з с. г. нм. Кіріві. 
Кучері, кучерів, кучерям, в кучерях. Кул. 

104. Кучерявий. Голова в кучерях, Рибалонька 
кучерявий, Шевч. 

Кучити, -ся г. на В. У. -- надокучити; Мені 
кучилось сидіти г. на В. У. -- мені надокучило 
сидіти. АД вжеж тії кучері мені надокучили, Ном. 
Х 2085. 

Кучма, р. мн. кучем; на В. У. частіше вжив. 
в значінні патлата голова, а не шапка. 

Кушнір, -ра, з нм. Кігвсрбпег. 
Кущ, куща м. р. Див. корч. 
Кшталт м. р., п. К82фаїі з нм. єе5ба!;; ліпше -- 

зразбк, подоба, мавнір. Почали значні козаки жити 
на лядський кшталт, Кул. 32. 

Л. 

Л. Чужий звук / на Україні споконвіку вимовляли 
не м'ягко, бо м'ягка вимова л Мало природня нашій мові. 

Греки свою 2 вимовляли не м'ягко і цю свою ви- 
мову занесли й нам на Україну; а що це так, про це 
виразно свідчать ті сотні ріжних слів, які ми перей- 
няли від греків, напр. хоча б: алилуя, аналой чи налой, 
скандал, Вавилон, Єрусалим, каламар, митрополит, лам- 
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пада, ангол, Халдея, апостол, талан, климат, католик 
і багато інших; так само 3 нем'ягким л вимовляємо 
Й хресні грецькі ймення: Олександер, Олексій, Варлам, 
Вукол, Улас, Гаврило, Ликера, Данило, Олена, Лисавета, 
Клавдій, Клим, Кирило, Лазар, Лаврін, Левко, Ловгин, 
Лука, Мелашка, Мелетій, Михайло, Пантелимон, На- 
талка, Палажка, Платон, Соломон, Цилип і багато т. п. 
Коли б греки свою Ж вимовляли м'ягко, то всі ці 
ймення вимовляли б м'ягко й ми, бо цеї вимови на- 
вчили нас самі греки. 

Коли вдавнину ми переймали слова від інших на- 
родів, то чуже / все українізували, цеб-то вимовляли 
його не м'ягко; про це свідчать сотні чужих слів, які 
ми від віків вживаємо з своїм л, напр.: атлас, аул, ар- 
тикул, алмаз, бибула, баклажан, котел, латинський, ла- 
коминки, млин, осел, публика, публичний, палац, школа, 
капитал, шарлатан, гГвалт, малпа, ланцуг, шламбон 
(Зебіаєбашта), галун, глей, каплун, келих, будка, цегла, 
салата, салдат, блуза, лак, лакувати, шалвія, башлик, 
цло, хвалди, Галаган, стодола, бавелна, блейвас, блакит- 
ний, планетуватий і сотні т. п. Коли візьмемо старі 
наші пам'ятки, то побачимо, що вдавнину в нас ніколи 
не м'ягчили чужого л, а писали: астрологни, фнлак- 
тТирим, днлософни, философь,, латинннь, лавра, 
лампада, ланцоуг', кристал, Йоруелай, коркоднлг, 
Хламида, длфа, алфакить, адтарь, ларь, лоуна, 
ладан», талант 1 сотні т. п. 

. Римляне своє І, а також і грецьку 2 (а від гре- 
ків римляне перейняли надзвичайно багато слів) ви- 
мовляли м'ягко, і свою вимову передали й тим мовам, 
що повстали від мови їхньої. Таким чином 8 плином 
часу в Еврош утворилося дві вимові: грецько-східна -- 
не з м'ягким, а своїм л, і римська -- З м'ягким /. Зви- 
чайно, ця римська вимова / не могла не вплинути й на 
Мову українську; часто зносячися з сусідніми наро- 



-- 206 -- 

дами, -- поляками, почасти німцями та чехами, укра- 
інці занесли, -- переважно вже в новий час, -- Й до 
своєї мови невелике число слів З м'ягким л, напр.: 
шуфляда, ляда, лямпа, бляха, фальш, крохмаль, фільварк, 
глянц, баль, питель, пляц, цилюрик, колядувати, люци- 
пер, кляштор, шеляг, люстро, халера, льох, рашпиль, 
мораль і т. п. 

Інші слов'янські народи послідовно дотримуються 
засади націоналізації чужих слів, а тому не допускають 
до своєї письменности м'ягкого л; так, серби ніколи не 
м'ягчать л в чужих словах, вони пишуть: балада, бло- 
када, блуза, балдахин, балет, атлас, баласт, археологи|а, 
дипломати)а, полемика, факулдтет, минералоги)а, Платон, 
зоологи)а, психолог, теолог, долар, легенда, Лондон, ме- 
тал, телефон 1 т. п.; звичайно, такий напис не завва- 
жає людям, що знають чужі мови, при потребі в своїй 
вимові м'ягчити чуже / більше, ніж звичайне середньо- 
піднебінне сербське л. Так само, як серби, роблять бол- 
гари і росіяне. Так само й чехи користаються своїм 
особливим /, відмінним від латинського /, і не квапляться 
міняти свого на латинське. І на Великій Україні так 
само міцно тримаються своєї тисячелітньої культурної 
традиції і на письмі не м'ягчать чужого л, що українці 
прищепили й росіянам (а не навпаки); звичайно, інте- 
лигентні верстви, що знають чужих мов, часом допуска- 
ють в своїй вимові Й м'ягчення л, але до письма цього 
не вноситься. Для тих місцевостей України, де панує 
т. зв. середнє л, напр. на Полтавщині, це питання 3во- 
диться тільки до питання правописного (як у чехів 
і почасти в сербів), бо і в слові клас тут вимовляють 
л так само, як і в слові молоко, -- цеб-то вживають 
середньо-піднебінного л. 

Навіть самі європейці не обов'язково всі м'ягчать 
своє /; скажемо, в мові англійській, особливо в Аме- 
риці, вимовляють / цілком твердо, напу.: Їога -- лорд, 
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Іаду -- лейді, Їалор -- лемп, рііййоїоєу -- филолоджи, 
Шоуд -- Лойд, Овсаг УУ14 -- Оскар Вайлд, ПЕ -- 
лифт, ріап -- плен, сіць -- клаб, Іосіс -- лоджик, 
Іісор -- дупі т. п. 

Не те бачимо в Галичині. Тут міцно берегли свою 
культурну традицію, що до вимови л, аж до ХІХ-го 
століття, але за останній час польська хвиля цілком 
залляла своє рідне, і галижане вже м'ягчать чуже л. 
Отже в Галичині в літературі та в пресі постійно пи- 
шуть: білянс, бльокада, блюза, вулькан, до Гонолюлю, 
дипльомат, елємент, Зоїль, Ірляндія, іслям, лєгіонер, 
льокаль, Льондон, льорд, льояльний, лява, лявіна, до 
Нілю, парлямент, плебісцит, плян, плятонічний, плят- 
форма, Раподьо, силюєт, слявіст, фалянга, флянеля, 
фльота і т. п. Дійшло до того, що почали м'ягчити на- 
віть такі слова, що споконвіку цього не знали, напр. 
лязарет (від Йазарь, але по польськи Іагагей), лязур 
(давнє лазбрь, але по-польськи Іагиг), навіть почали 
вже полонизувати свої споконвічні хрестні ймення; 
так, в »"Молитвенику християнської родиниє, вид. 4-е, 
Жовква, 1917 р. знаходимо в каліндарі: Теофілякта ст. 
145, Філярета 752, Іляріона 745. 751, Плятона 146. 
750, а ці ж ймення споконвіку в нас писали Й вимо- 
вляли: бєосфнлікть, Филарбт», Шлатинь, "Чла- 
рім/нь-. 

Але м'ягчучи чуже /, в Галичині не роблять цього 
послідовно, -- галичане м'ягчать / тільки там, де його 
м'ягчать і подяки; напр. в Галичині пишуть: епістола, 
каламар, канікула, Клайпеда, копула, кшталт, ладунок, 
ладувати, ланцух, матрикула, музулманин, пралат, фалш, 
формула і т. п., -- все це чужі слова, і бувши послі- 
довними, треба б і тут м'ягчити л, але в Галичині тут 
не м'ягчать л тільки тому, що поляки в цих словах 
теж не м'ягчать свого / (був час, коли поляки взагалі 
чуже / м'ягчили не часто): ерівзбоїа, Каїашагз, Капі- 
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Киїа, Корша, КвгбаН, Іадипек, Іадоугаб, Тайсисі, таїігу- 
Кша, піцгайоалпіо, ргаїаї, Рава, Богташіа. 

Пце один приклад. Від теї пори, коли поляки вза- 
галі рідко м'ягчили / в чужих словах, вони традиційно 
зберегли собі звичку не м'ягчити кінцевого / в чужих 
словах, напр.: адпіга, сіепегаї, ідеаф, іпісіаї, іпіегпа- 
сіопа), Капай, Кагйупаї Кугагіаї, ПШпеа, шісдаї, шогаї, 
редаї, ргоїокодї, гадуКаї, губа, вода? чи Жеидаї, сокбі 
і т. п. -- все це чужі слова, де послідовність вима- 
гала б м'ягчити кінцеве /. За поляками й галичане не 
м'ягчать кінцевого л в цих саме словах: адмірал, Ге- 
нерал, ідеал, ініціял, інтернаціонал, канал, кардинал, 
квартал, лінеал, мігдал, морал, педал, протокол, ради- 
кал, ритуал, февдал, цокіл (зіс! напр. Куз. ст. 323) 
і т. п. Як дивно на В. Україні бренітимуть ось такі ви- 
рази з »Укр. Слова« 2 59: Ніякими моралами не зро- 
били; не пропагуймо моралами. 

Але ця звичка не м'ягчити кінцевого / часто не 
дотримується поляками через загальне м'ягчення чу- 
жого /, що-вони роблять за останні століття; тому 
в польській мові знаходимо: КаКіеі, Кгокодуї, шпебаі, 
Хі, регіаї, вріга, взаКка! і т. п. Цікаво, що галичане 
наслідують поляків навіть в цих виїмках і собі пишуть 
і вимовляють: факель, крокодиль, металь, Ніль, пер- 
каль, спіраль, шакаль і т. п. 

Проте бажання дотримуватися лише своєї рідної 
тисячелітньої традиції інколи помічаємо й в Галичині; 
так, в »Пісні про Роландає В. Щурата знаходимо: 
постійно Роланд, леопард 23, Лорана 91, Кларбон 98, 
Лотарингів 111, Ганелон 10. 112; у М. Возняка, »Істо- 
рія української літератури«, т. П, Львів, 1921 р.: дія- 
лектика 39, полемістів 40, флорентийський 26, філосо- 
фія 27, полонізація 28 і т. п. 

Дехто каже, ніби напис напр. клас Зам. кляса 
(Польське КІаза) -- це москалізм; так казати можуть 



-- 209 -- 

тільки люде, що. забули свою тисячелітню традицію; 
ми ніколи не м'ягчили чужого / і цю свою звичку несли 
й росіянам. Українці цілі віки (ХУІ--ХУП--ХУШІ) 
працювали в Росії і занесли до неї не тільки силу чу- 
жих слів, але також і свою власну вимову їх. 

Лаба, ж. р. дуже поширене в зах.укр. слово 
зам. лата, -- лабдтий, лабунь, прізвища: Лаба, 
Лабка. Давні пам'ятки не знають цього слова, -- 
в них тільки лапа; Певне, це позичка з венгер- 
ського: 14р-- нога. На В. У. тільки лаіта, але єсть 
лаббети, лабетів: Взяти в лабети. Назва Ельба- 
Лаба каже про старовинність цього слова. 

Лагер, з лагеру, мн. лагери. 
Лагідний і лагідний. 
Ладан, а не ладон. 
Ладен, ладна, ладне, Коц. 36. Ладен що-хви- 

лини збити, Гр. 250. 
Ладний, в значінні ,гарний", на В. У. вжив. 

рідко, -- це м. 
Ладувати -- накладати, з нм. Іадеп. 
Лазар, лазарет див. шпиталь. 
Лазур, лазурі ж. р., лаз8рь; лазурний і лазу- 

ровий. В Г. інколи лязур п. 
Лайка, р. мн. лайок. 
Лак, лаку, з нм. ГасК, фр. Іа Іачдие; в Г. ляк. 
Лакей, лакбя, з старо-нм. Іакеу, а це з фр. 

Іадиаіз. В Г. льбкай з п. ІоКа). 
Лакувати, а не лакирувати м. нм.; лакбваний, 

2 не лакирований. 
Ламати, ламаю, ламаєш, і -- ламлю, ламле, лам- 

лють, ламаний, поламаний, зламаний, від давн. 
ламати, ламаю, ламлю. Крім цього, в старовину 
ули форми: ломити, ломлю і.ломати, ломаю, 
що дали наші: ломити, ломлю, ломиш і ломати, 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 14 
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ломдаю. В літ. мові частіше вжив. ламдти. Ніхто 
й шапки не ламає, Гр. 214. 

Лан, з лану, на лану; пор. нм. Гапа. 
Ландиш див. конвалія. 
Ланцюг, ланцюга, на ланцюзі з с. г. нм. Іап 

дає; пор. рум. Іапс, че. Іапсцеб, п. Тапсисп; вже 
вдавнину було ланцЯгь Ї ланціу». В Г. часте лан- 
цюх, а також ланц, ланца, ланцбм. Почав роспу- 
тувати ланцюг, Коц. 8. До стіни його лавцюгом 
приковано, Кул. 394. 

Лань або ланя ж. р., давнє: лани, лани; пор. 
чес. Їай, м.лань, п. Іапіа. Як та ланя, Деп. З ж. 43. 

Лалати, в Г. лапати. В Г. лапати -- ловити, 
хватати, це п. На В. У. латати тільки м. ,щу- 
пать": Полапай -- чи мокре. Аж усміхавсь, обла- 
пуючи Петра, Кул. 419. 

Ласий до кого-чого або на кого-що: ласий до 
грошей або на гроші, л. панувати. В Г. інколи 
ласий чого: Ласий добичі, Бирч. П. 50. 

Ласка, з ласки, а не по милости м. 
Ласкавий або ласкав, з давн. ласкавий; будь 

ласка (походить з -- будь ласкав), будьте ласкаві; 
рідко: будь ласко му. (з -- будь ласков); не ка- 
зати ласкавий м. Ласкаво, арх. ласкаве. Ласка- 
вими очима, Гр. 272. Скажи нам, будь ласко 
(ліпше: ласка), Кул. 298. Див. будь. 

Ласощі, ласощів. 
Ластівка, а не ласточка м. р. мн. ластівбк. 

Леся щебетала, Як ластівочка, Кул. 420. 
Ластовйння, див. веснушки. 
Латина -- вульгарний шкільний вираз з п. 

Іасіпа (з ШЙпєца Іабйпа); звичайно кажемо -- ла; 
тинська мова. Пор. грека. 

Латинизувати, а не латинизирувати" м. нм. 
Лаяти, ладю, лаєш, ладють, ладючи. Л. за що, 
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л. чим: дармоїдом; лаятися за що. За землю ла- 
ються, Гр. 64. 

Лебідь, лебедя м. р., лбебедем; мн. лебеді, ле- 
бедів; але вже встаровину лєвєдь було інколи й 
ж. р. тому й в укр. мові буває це слово й ж. р 
Інколи лебедя, лебеді ж. р. -- лебідь-самка. Білий 
лебідь, Фр. Їв. Виш. 42. Інша лебідь заспіває, 
Щур. Сл. о п. Їг. 19. 

Лев, лева, леву, левом (а не: льва, льву, 
львом м.), мн.леви, лбвів; давнє льєв", лька. 

Левицький -- так здавна пишуть і вимовля- 
ють це прізвище, що походить від лєвит"-, лє- 
витьск'ь, Аєфілсіхбс, Їеуібсц8. ба останній час, під 
впливом слова лівий, почали неправильно писати 
Лівицький. 

Левкой, левкбя м. р. з гр. Аєихдіо»; в Г. лев- 
коя ж. р. з п. Ісм'Копіа. 

Легалізувати, а не легалізирувати м. нм. 
Легенький Гр. 39; в Г. легонький Бирч. І. 167. 
Легібн, з лат.; в Г. лбгіон. Легіонер, легіо- 

нерський з фр. Ієсіоппаїге; в Г. легіонар, -ський 
за п. лат. Їебіопагійце. 

Легкий або лбгкий; легка, легке (вимова: 
лехкий); лбегчий і легший (вимова: лехчий або 
лекший); лбгчати і лбегшати (вимова: лекшати). 

Легбвисько, логовище а., в Г. леговище. 
Леда, незмінне, часте в Г. з п. |еда, Пада: 

леда день Мог. 400, леда кому Мак. Рев. 316, леда 
хвиля. Цей п. на В. У. не вживається, тут: кож- 
ний, будь який; але вживається: ледащо (з леда 
що), ледачий. 

Ледве, ледві і ледво повстали з старих юєлє Та 
ібЄд'ька; в Пересопн. Єв. 1556 р. лєдка, Київ. Апо- 
стол 1680 р.: авдеє; че. Іедуа. На В. У. звичайно 
Вжив. ледве Коц. 10. 19, рідше ледві (любили так 
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писати Куліш і Грінченко); в Г. вживаються 
ледво та ледви. 

Ледівна г. див. льодовня. 
Ледовий г.; на В. У. -- льодовий. Льодовб 

Море, а не Льодовате п. 
Ледяний г. ж., треба -- льодовий. 
Лежати, лежу, лежиш, лежать (а не лежять 

му.), лежачи (а не лежучи). Лежить мені на серці. 
Лейтенант з фр. Пеціепапі; в Г. ляйтнант 

з нм. Геціпапі. 
Лексикон з гр. Лебіхби; а не лексикон. 
Лєкція під п. впливом кажуть в Г. на науку 

учителя в якій будь школі; задане виучити -- 
теж лєкція: У нас сьогодні п'ять лєкцій. Я цеї 
лекції не вмію. На В. У. лекція -- лише наука 
в вищій школі або виклад публичний; в Г. це -- 
виклад. На науку в середніх і нищих школах Ні 
В. У. кажуть урдк, від давнього сурокиь, а не 
лекція. Лекція з історії, а не по історії м. 

Лемент, лбменту з лат. Їатепіит ; мин. -менти, 
а не -Нта п. 

Лен г. див. льон. 
Лента а. м., треба -- стрічка. 
Леонид, в Г. Лєбнід. 
Лестощі, лестощів. 
Лет г. а. див. літ. 
Летаргія ж. р. з гр. Апдадсуіа, АдФ9асуо»; в Г. 

лбтарг м. р. з п. Іебатя. 
Летичів, з Летичева; летичівський. 
Летіти, лечу, летиш, летять, лбтячи. Летить 

садом, Леп. 8 гл. 96, а не по саду. 
Лещата, лещат. 
Либонь, а не лебонь. 
Ливан, а не Лібанон п.; Дїкдн'ь, Дівамос. 
Ливарня, в Г. ліярня п. 



-- 213 -- 

Ливійський, а не лібійський м. 
Ливія, Діміл, Дівіт, а пе Лібія з п. Ціііа, лат. 

Ії буа. 
Ликати, ліикнути г. п.; на В. У. -- ковтати, 

ковтнути, проковтнути. 
Лилик г., на В. У. - кажан, кажанбк; давнє 

лилико, лнлєкт, лна'Екь, тегеєй58. Як миш іїззість 
кусочок чого свяченого, то зробиться з неї кажан, 
Чуб. І. 55. 

Лилія або лілія з лат. йПипі, давнє лилий М. р., 
на В. У. вимовляється ріжно: лелія, лплія, ли- 
лея, лілія. 

Лимар, лимаря; з нм. Кіетег. 
Лимона, лімона (давнє лидмон'ь) див. цитрина. 
Лимонад м. р. з фр. Птопаде; в Г. лімоняда 

ж. р. 3 п. Ійтопіада, іт. Шпопаба. 
Лйнва г. нм. на В. У. -- вірьобвка, товстий 

мотуз, шнур; п. Ппа з сер. г. нм. Ппе. Див. вірьовка. 
Лйипець, липця (місяця) і липцю (меду). 
Липкий, -ка, -к2д, а не липкий м. Липнути або 

липти. 
Лисенко, а не Лисенко. 
Лисичий, лисиччин, а не лисій м.; давнб ли- 

снчнй Ї лисий. 
Лискати, лискавка див. блискдавий. 
Лист з найдавнішого часу визначає написане, 

грамота, письмо, дег Вгіеї, лист". Слово письмо, 
Пписмо, писма найчастіше визначало вдавнину саме 
Писання, твір, буква. 

Листопад -- це Х місяць: АХік октакок, оє- 
Комкін листопад, Гал. бв. 1144 р., Мт. 12. Під 
п. (а п, з чс.) впливом в Г. змінили листопад на 
Ї місяць, коли листя вже не падає, бо опало ще 

в Х місяці. Див. жовтень. 
Лити, ллю, ллєш, ллють, лий, лийте, литий, 
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з давн. лити, лию, лью; Зах-укр. лляти, лию, 
лиєш а. або лляю, лляєпі. 

Литія, литії ж. р., литик, З Гр. Лот); ВГ. литія п. 
Лихвар, -рЯ; лиухкадь. 
Лицар, -ря; з сер. г. нм. гібег. 
Лице, а не лицо м.; лицє В давн. значило й 

щоку, і це значіння на В. У. додержалось Й до 
тепер, хоч не часте; але в Г. дуже часте, де вжив. 
у мн. (підтримується пт.): Рум'янець покрив бліді 
лиця 0. Барвін.; на В. У. скоріше скажуть: по- 
крив бліде лице, цілує в лице (а не в лиця). Об- 
личча так і пашіло рум'янцем, Гр. 38. 

Лйчити -- бути до лиця: так йому шапка ця 
личить; лічити -- рахувати. Підпережись, як ли- 
чить у поході, Кул. Їов. 84. 

Лише, давн. лишє, звичайно не скорочується 
на лиш (коли ж скорочується, то це частіпі вжи- 
вається як лишень: гляди лиш). В Галя. частіше 
кажуть лиш, а не лише. 

Лишити, лишдти кого-що; лишу, лишеш, ли- 
шуть; в Г. лишу. Лишати, залишати -- кидати; 
лишатися, залишатися -- оставатися. Все бери, 
а мене лиши, Ном. Ж 9708. Наперед не виривайся, 
а ззаду не лишайся, Ном. Ж 5862. 

Лиштва, р. мн. лиштов, а не лиштвів; з сер. 
г. нм. Їївіе. В Г. лиїства з п. Йвіма. 

Лищати див. блискавий. 
Ліберія з п. Прегіа, а це з старо-нм. Прегеї 

чи з сер. лат. йРегаба. На В. У. частіше ливрея 
з фр. Пугбе. 

Лівобережний Коц. 12, часом -- -най. 
Лід, льоду, льодом, на льбді або на льоду, 

мн. льоди, з давн. лєд'ь, лєда, лєд8, лєд'ьмь, на 
лек, мн. лєдм; В Г.; лід, лбеду, лбедом, на леді 
іна леду, мн. леди. Не вживати льод, льду, льдом 
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м. Напис на Тмутороканськім каміні 1068 р.: м'К- 
рна" лморє по лєд8. 

Ліжко, а не ліжок; на ліжку і на -кові; р. мн. 
ліжбк. Ліжко -- це тільки те, на що кладуть 
пбстіль. Не зміш. з словом постіль. Постіль (а не 
ліжко) білу стала слати, Чуб. У. 1. Я кровавими 
сльозами не раз постелю омочу, Шевч. Впоряд- 
кувавши свою дівочу постіль, Раїса рано лягла 
у ліжко, Коц. 48. 

Лікар, лікаря; в Г. лікар, лікаря. «Тікар нер- 
вових хороб, а не по нервовим хоробам м. 

Ліквидувати, а не ліквидирувати м. нм. 
Лікер, лікеру, з фр. Пашецт. 
Лікоть м. р. (а не локоть чи локіть), ліктя, 

ліктем, мн. лікті, ліктів, ліктями; р. мн. звичайно 
ліктів, лише ху. в значінні міри інколи локот. 
Давнє лактть, лок'ть. 

Лінивий до чого: Лінивий до роботи. 
Лінійка, а не лінєйкл м., з лат. Шпеа. В Г. 

лінеал з п. нм. 
ЛДінощі, лінощів, а не лінощей. 
Лінуватися, лінитися, а не лінувати чи лінити. 
Лінювати, лініяти, лінію, ліній, поліній; чес. 

Ппоуабі, п. йпіомає; в Г. лініювати; м. линевать, 
линеить. 

Ліпший, ліпше, ліпшати вільно вживаються 
на В. У.; це не пол. бо вже з ХІ в. часто зна- 
ходимо по укр. пам'ятках: л'кп'ки, л'Єпьшии ; СЛОВО 
Ммтпий тепер вже не вжив. 

Ліс, з лісу, в лісі; мн. ліси, а не ліса мж.; 
лісонько, в Г. лісбйко. 

Ліса, ліска, з давн. л'кса, лЖска, ВЖе рідкі на 
В. У., але часті ще в Г.; на В. У. кажуть -- палка, 
дрюк, кій; ворота, плетінь. 

Ліста г. п. з італ. Швіа; на В. У. не вжив,., 
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тут -- спис, список, виказ. Ліста плитнича 2. п., 
на В. У. - Відомість платнича або спис платничий. 

Літ, лету, летом, на лету; в Г. і лет, лету а. 
Літати, літаю, з давн. лЖтати, аЕтаю; літав, 

в Г. інколи літав. 
Літера див. буква. 
Літній, -ня, -нє; в Г. -ний; давнє аЖтиній 

і лКтьнкій. Літня робота, Свідн. 9. У Коц.: літ 
нього 52, літньої 5, літніми 14. 

Літо с. р., мн. літа, літ; вліті, літом, вГ. літі 
а. На старости літях, Грінч. 269. 

Літопис, з літбпису м. р. мн. літбписи, літо- 
писами; а. літбпись ж. р. Французський літопис, 
Щур. Рол. 98. Вже з пам'яток ХІУ-го віку слово 
це відоме як слово м. р. ' 

Літошній, в Г. літбшний. 
Літра ж. р. литра з Літоа; інколи вживають 

літр м. р. з Їе Шкте. 
Ліхтар, -ря, мн. -рі, -рів: з с. г.нм. йиріаєте. 

Житом. Єв. 1571 р. Мт. 11: лектар. 
Ліхтарня, -ні ж. р. р. мн. ліхтарень; в Г. 

часто  літарня з т. Іабагпіа. Скрізь ліхтарні, 
Щур. Рол. 79. 

Ліяарня г. п.; на В. У. частіше -- ливарня. 
Ліцитація г. з п. Їїсубасіа, а це з лат. Псібабіо. 

На В. У. аукцібн з нм. АиКбіоп, а це з сер. лат. 
алсбіо. 

Лоб, лоба, лобом, на лббі, мн. лоби, лобів, 
з давн. ль, леєка; а не лба, лбом, на лбу: м. 
і не ліб. 8 лоба, Коц. 19. На лобі Гр. 259. Лобом 
у бік товче, Чайк. Відд. 24. 

Лобатий, а не лобастий. Лобатими головами, 
Коц. 17. 

Лов, лбви, ловів, або влодви, а не охота м., 
з давн. лові? ЙЛьстиславь изиде на докм Пов. 



-- 217 -- 

вр. літ під 1092 р. Всі стали обережними як на 
вловах, Коц. 21. 

Ловець, ловця, мн. ловці, ловців з давн. ловець; 
в Г. ловець, ловці. 

Ловля, маловживане, в Г. ловля; гарне було 
старе локитка. 

Ловити, ловлю, лбвиш, ловлять (а не ловять), 
ловлячи (а не ловлючи), лбвлений (а не ловляний); 
в Г. лбвлю. 

, ЛогарйФм, -му, з гр. Лоувоїдиос; в Г. льо- 
гаритм. 

Лож, лбжі ж. р., З л'ьжь, Часте в Г.; наВ. У. - 
брехня, обман, неправда. 

Ложити вільно вжив. в укр. мові (в мові м. 
це слово вжив. тільки з приставкою -- положити): 
батько ложить хліб на столі, Гр. ШІ. 423. Ложити 
на чому або на що, див. класти. 

Ложка, в ложці, р. мн. ложок, з давн. лжека; 
зах.-укр. лижка, п. Ту2Ка. 

Локалізувати, а не локалізирувати м. нм. 
Локомобіль м. р.; в Г. льокомобіля ж. р., п. 

|окоторіа. 
Локомотив, локомотиву м. р., з фр. Їосотобіуе; 

в Г. льокомотива ж. р. з п. Ііокотобума (а це з іт. 
Іосотобіуа). 

Ломити, ломлю, ломиш, лбмлять (а не ломять), 
лбомлячи (а не ломлючи), ломлений (а не ломля- 
ний); в Г. ломлю. Див. ламати. 

Ломання, частіше -- ламання, в Г. ломанє. 
Лондон, а не Лондон або Льбндин п. 
Лоно, до лона, але частіше -- до лоня, мн. 

лоні, до лонь. Тиснеш до лонь своїх, Щоголів. 
Лоскотання, рідко -- лоскіт. 
Лотерея ж. р. з лат. через нм. Гойіетіе; в Г. 

Льотерія з п. лат. 
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Лубні, з Лубень і з Лубнів. Идоша кть ДЛбкнЗ8 
Пов. вр. літ 6114 р. 

Луна. (а не луна), зах. укр. заграва. Пішла 
дібровою луна, ШІевч. Луна розлягається, а не 
роздається м. Голосна луна розляглася серед 
темної ночі, Лев. І. 109. 

Луцьк, у Луцьку, а не Луцк. 
Луч м. р. а. г. м.; на В. У. в літерат. -- про- 

мінь; в Г. луча, мн. лучі, лучами. 
Лучай, лучатися, лучитися, з дав. лЯ8чай, 48- 

чатиса, Часті В Г., але на В. У. частіше -- випа- 
док, трапляється, буває. 

Лучче, луччий, луччати -- постійно були в на- 
шій давній мові: л8чешни, л8чеашам, лЗчешє, л8че, 
лзтшє; тепер їх часто міняють на кращий, ліп- 
чий. За луччих часів, Кул. 37; лучче Гр. 52. 67. 
Коц. 56. Кул. 41. Свідн. 1. 

Льняний або -- лянний. 
Льод див. лід. 
Льодовий, в Г. ледяний. 
Льодовня ж. р. -- загальне на В. У., рідко - 

лідниця; давнє лєдєннкь Вже не вживається; 
в Г. ледівня. 

Льокай п. див. лакей. 
Льон, льбну (а не -- льну м.), льоном, 

з давн. льнь, льн8; В Г. лен, лену. Кидай, 
Петре, жито жати, йди до мене льону брати, 
Пісня. Льону тліючого не загасить, Морач. 6в. 
Мт. 12209, 

Льох, з нм. Досі, в льоху, але часте й погріб 
(або побгреб), р. пбгребу м. р., з давн. погрєк»ь; 
в давнину казали ще внньнним або мєдежкниціа; 
в Г. пивнаця, давнє пикьница. Полтав. акти 1669 р. 
ст. 149; Тиє рєчн нємалюй част лєжали Кк Том 
пістом погрєкЖ. 
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Любек, нм. ГйБеКк, англ. дмреск; в Г. Любека 
з п. Грека. 

Любий -- це милий, дорогий; не змішувати 
з м. ,люббий? -- всякий, аби який. 

Любити, люблю, любиш, люблять (а не любять 
чи люблють), люблячи, люблений (а не любляний 
чи люблєний); в Г. люблю. 

Любов ж. р. р. люббви, а не любви м., ор. 
любов'ю, з. у. люббвію а. Аби до любови, Ном. М 
9898. В Г. буває й форма любва а.: Любвою рідні, 
Леп,. 8 гл. 63. 

Любощі. Сомко козак не до любощів, Кул. 130. 
Люде -- це правильна мн. від давнього лю- 

Динк; всі письменники на В. У. пишуть люде; 
в Г. частіше -- люди а.; ж. люди; р. мн. людей; 
на людях; ор. людьми. Засміються злії люде, 
Шевч. 19. Їхали люде, Гр. 327. Люде Коц. 14. Ку- 
ліш все писав люде 8. 84. 148. 359. , Ключ Роз." 
1665 р.: людє, л. 1. 27 б. 41 б. 

Людина -- це загальна назва без ріжниці 
полу; чоловік -- це тільки муж; не плутати слів 
людина і чоловік (м. человіВкь з- укр. людина). 
Мотрин чоловік був добра людина. Кожна людина 
своє лихо несе, Ном. М 1993. 

Людство, в Г. часто людство. 
Людський, а не людський; вимова: лЛлюдзький 

(так інколи й пишуть; так писали в Х.УП віці). 
Люлька, люлечка, а не люльочка; в Г. файка 

п. нм. Проміняв жінку на тютюн та люльку, Пісня. 
Див. файка. 

Люстро, мн. люстра, люстер; з фр. Пибіте. 
В ясне люстро виглядалася, Чуб. У. 579. 

Лютер, Лютера; в Г. Лютра. 
Лютеранин, мн. -не; в Г. лютеранийн. 
Лютість, -тости, лютістю, в Г. -тостею а. 
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Лютощі, лютощів. 
Лють, люти, люттю, в Г. лютию а. 
Люцйпер, люципера; лат. Іліїсіїевг. 
Люшна, люшні, з нм. діал. Іеицве, Їеисіве, Пйп5е; 

в Г. люшня п. 
Лягти (зах.укр. а. лячи, лічи), ляжу (а не 

лягу м.), ляжеш, ляжуть (а не лягуть м.), мин. 
час ліг (в Г. ляг), лягла, лягло, лягли, лігши 
(а не лягши), прик. спос. ляж, ляжмо, ляжте, ля- 
гайте (а не ляг, лягте). Давнє лєцін, лєчн, лаг8, 
мин. час лєгиь. Ліг спати, Кул. 382. Старший ліг, 
Свідн. 42. 

Лякатися кого-чого. 
Лялька, р. мн. ляльок; лялечка Гр. 303, а не 

ляльочка. 
Лятичів, з Лятичева, лятичівський. Єнєрала 

латичєвского Черниг. кн. 1639 р., у Кам. 
Лячний, мені лячно г.; на В. У. -- боязький, 

ббязько. Боязько мені, Г. Барв. 352. Усі боязько 
дивились на Зіньку, Стор. М. Пр. 58. Замучепна 
молодиця, боязька, М. Вовч. І. 49. 

М. 

Мабуть (походить з-- має бути -- мав буть -- 
майбуть -- мабуть), а не мабудь і не мабіть. 

Магистер, -стра, з лат. пттаєїя8гег, а не магистр. 
Магнит, магниту, магнитний, з гр. шау»'бївіс, 

давнб6 магнит"; В Г. магнет, магнетний п.; див. 
ст. 169. 

Магнитизувати, а не магнитизирувати м. їм. 
Магомет, давнє АМагмеєти, фр. Маротеї, англ. 

Маботеї ; магометів, магометдаднин, магометанський. 
В Г. з нім.: Магомбд, -данин, -данський. 
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Мадрид, з Мадриду, Мадтій; в Г. Мадрит, п. 
Мадтуї. 

Мад'ярин або мадяр, мн. мад'яре. 
Мається часто вживають не відповідно духові 

укр. мови: Справа знаходиться (а не мається) 
в суді. Не вживати цього слова як м.,ймбется". 

Мазур, мн. мазури, а не мадзур, мадзури ми. 
Май, май, з гр. исїос, звичайне в Г. і серед 

народу на В. У.; але в літерат. ужиткові зви- 
чайно -- травень. 

Майовий, а не маєвий. 
Майор, майбра з нм. Маібт; в Г. майор п. 
Майорці, майобрців. 
Майстер, майстра; з сер. гр. маїстоо, давнє 

майстер. Майстерній, -ня, -нє. 
Макардни, з іт. тасатопі, вжив. лише у множ.; 

в п. такагоп. 
Макбет, а не Макбет. 
Макогін, -гону, а не макогон а. 
Макуха ж. р.; в Г. макух м. р. 
Малжбнка г. п.; на В. У. -- жінка, дружина. 
Малий, 2 не малий м.; маліший; малесень- 

кий, малюсінький, в Г. маліський. Вираз -- мало 
того -- це з м., треба -- ба, більше. 

Малолітній, -ня, -не; в Г. малолітний; давні -- 
малолітьній і малол'тьний. 

Малпа, з нм. піаціаїе, а не обізяна з тюрк., 
му. мавпа. 

Мальверзація г. п. лат.; на В. У. не вжив., 
тут -- спроневірення, обмана. 

Мальта, мальтийський; в Г. мальтанський з п. 
птіаНапзкі. 

Малюнок див. рисунок. 
Маляр, -ра, мн. -рі; з нм. Маїветг. 
Малярія з іт. плаЇагіа. 
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Манастир, манастиря, з візант. матастіоїом 
(а не від давн. ногастіою»), тому з ХІ-го віку по 
пам'ятках наших звичайно знаходимо манастир'ь. 
Форма монастир теж давня. 

Манатки, манатків. 
Манах, манаха, з візант. шамаубс, давнє ма- 

нау»; В Г. монах. 
Манашка, арх. манахиня. 
Мандри, мандрів. Див. вандри. 
Маневр, маневри (іа тапецуге, птапецпуте5), 

а не маньоври м. 
Маневрувати, а не маневрирувати м. нм. 
Манекен, манекбну м. р. з фр. Їе таппедиіп; 

в Г. манек/н з п. тапекКіп. 
Манжбта ж. р. а не манжет м. р.; в Г. ман- 

шбта п. фр. 
Манифестувати, а не манифестирувати м. нм. 
Манівці, манівців. 
Манометер, манометра. 
Мантилля або мантилія, з ісп. пзапііШа. 
Манускрипт м. р., мя. -ти, а не -та п. 
Маржина, з рум., гуцульське -- худбба, товар. 
Мари, мар. 
Маргарин м. р.; в Г. маргарина ж. р. з п. 
Марити, мріяти про що, а не мріти. Див. мрі- 

яти. Ї марили айстри в роскішнім півсні про 
трави шовкові, про соняшві дні, Олесь. 

Марія, Марії, але Мар'я, Мар'ї; встаровину 
вимовляли часто Мдоїа, Як і тепер в Г 

Мармелад м. р. зфр. тагтеіаде; в Г. марме- 
ляда ж. р. з п. таттеіада, а це з іт. тагтеПа(а., 

Мармор або мармур, мармору, з гр. наоиадос, 
лат. пагтог; мрамор а. м.; в Г. мрамбр. 

Мармуровий, а не мраморний м. а.; в Г. мра- 
мбрний. Море Марморбве. 
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Марно, а. марне. 
Март, піагіїц8, постійно вживається в Г. іна 

В. У. серед народу; також марець, марця; але 
в літерат. вжиткові звичайно давнє березень. 
ДАЦь априль рекомкій врізьнь Стихир. ХП. в. 
Рідко вживається березбль, березбля, давнє кєрє- 
зозоли, БрЕКзозол. 

Маршрут м. р. з нм.; в Г. маршрута ж. р. 
з п. птіаг87гиба. 

Масакра г. п. фр.; на В. У. не вжив., тут -- 
мордування, побиття, бій, нищення. 

Маскувати, а не маскирувати м. нм. 
Масштаб з нм. Мавввіарб. 
Материн, материна, материне, а не материний. 
Матеріял, а не матеріал. 
Матерній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не; давні -- 

матєрьнін і матєренмі. 
Мати кого за кого-що: Мав він їх за порад- 

ників, Кул. 150. -- Вираз: мати місце -- це м. 
»ИМ'ВТЬ м'всто" (а це з нм. 8іафійїпдеп), треба -- 
відбутися, скоїтися: Трапився (а не -- мав місце) 
такий випадок. -- Що ти маєш г. п.; на В. У. 
звичайно: що в тебе єсть. 

. Мати (а не матір), р. в. матери, прич. відм. 
матір (а не мати), матір'ю (а не матірр'ю), з... 
материю а.; р. мн. матерів або матерок чи матірок. 

Мати Божа, а не Матка Боска п. ВГ. першу 
речисту (свято 15 серпня) звуть: Матка Боска 
уска. 

Матрац, матраца м. р. з давн. г. нм. тафтаз; 
в г. матерац з п. табегас, а це з іт. птафега770; 
че. плаїтасе. 

Матрикул м. р.; в Г. матрикула ж. р. з м. 
Матрос з гол. плаїтоов, че. плаїтоє; в Г. матроз 

З нм. Маїгобе. 
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Матура г. п. лат.; на В. У. -- іспит зрілости. 
Махати, махдю, махаєш, махав, махала, мах- 

нути; в Г. махати, махав. 
Маца, в Г. маца п. 
Мачати г. п.; на В. У. -- мочадти. 
Машина, в Г. машина п.; з лат. тасріпа че- 

рез фр. тасріпе. 
Машинист, а не машиниста п. 
Маширувати г. п., на В. У. частіше -- марши- 

рувати, ном. таг8сріегеп, фр. тзагесрет. 
Машкара, давнє машкара, іт. пазсрега. 
Мебіль, мббелі ж. р., інколи мббіль, мебля 

м. р., але звичайно вживається лише у множині: 
мбблі, меблів. 

Мед, мбду, з давн. мєд'". Через те, що мед 
на В. У. постійно був в церковнім ужиткові (пор. 
Мед" -- свято церковне), він не змінив свого є 
на 2. В Г. тільки мід, меду. На меду -- на святі, 
в меді -- В самім меді. 

Медаль, медалі ж. р. з фр. габдаїйїе; народнє -- 
мендаль, мендаля м. р. 

Медвідь див. ведмідь. 
Медикамент м. р., мн. -ти, а не -та п. 
Медіюм м. р. і змінюється: мбдіюма, медію- 

мові, мн. мбдіюми. В Г. з п. це слово с. р. і не 
змінюється в однині, а множ. медія, -- це м. 

Межи, з давн. мєжи, ВвЖИВається звичайно 
в формі між; з орудним в. на питання де: між 
горами, або з причиновим на питання куди: 
межи очі, рідко з родов. на пит. куди: між лю- 
дей. -- Не вжив. виразу між тим (з м. между 
тівмь), треба -- проте, тим часом. -- Уже вдав- 
нину це слово скоротилося на: мєже, між і В та- 
кій формі звичайно й уживається, хоч в Г. часте 
й а. межи. Не вживати му. меже. 
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Мезйнець, мезинця з давн. меєзиньць, м'ї- 
зиньць (було Й мизиньць) -- перше значило молод- 
ший син, потім найменший палець; мезиний 
З мезйнмй. В Г. мізильний палець. Пор. че. пе- 
віпес, срб. мезимац, білор.. мезиний. 

Мексика ж. р. або Мексико (рідко -- Мехіко) 
с. р., нм. і англ. Мехісо; в Г. Мексик м. р. за т. фр. 

Мельдувати, часте в Г. з п. пм.; на В. У. не 
вжив., тут -- повідомляти, доносити. 

Меморандум м. р. і відмінюється: з меморан- 
дума, меморандуму, мн. меморандуми. ВГ. з п. 
це слово часто с. р., в однині не змінюється (або: 
меморанда, меморанду), а в мн. -- меморанда. 

Мендель, Менделя, Менделю; в Г. Мендля, 
Мендлю. 

Мене, але по приїіменникові: мене: на мене, 
до мене, з мене. 

Мені, дав. в. від я; з давнього мин"; не 
вживати мині або міні. 

Мент див. момент. 
Менший, менше, меншість, меншати, зменшу- 

вати; місцеве: менчий, менче, менчість, менчати, 
зменчувати (вимова; меньший). В Г. слово мен- 
ший часто вживається зам. малий: Стрінули 
меншу (- малу) татарську ватагу, Корд. Іст. 87.-- 
Не вжив. виразу тим не менше (з м. тімь не 
менфе), треба -- проте, однак, але, та. 

Мерзти і мерзнути, мин. час мерз. 
Меркурій, Меркурія, МегКигій8; в Г. Меркур, 

З нм. МегКит. 
Мерлини, мерлин. 
Мертвець, рідше мрець, інколи мертвяк, мер- 

лець, р. мерця, мерцбм, мн. мерці, мерців. 
Мертвий, мертвого; в Г. мертвий, -ва, -в86, 

-вбго, "вих; мертвіший Гр. 313. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 15 
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Месія, Месії, АЛєссіл, з гр. Меосіас; в Г. Ме- 
сія, Месії м. 

Месопотамія, АЛєсопотаміг, Медолотаріа; в Г. 
Мезопотамія п. 

Мести (з.-у. мебсти), мету, -тбш, -туть, мбте- 
ний, мів, мела, -ло, -ли. В Г. мебла, мбло, мбли. 

Метал, з металу; металевий, а не метальо- 
вий; з гр. ибтаЛЛо» через нм. Мебаї). 

Метати, мечу, мбчеш, мбчуть і метаю, ме- 
таєш, з давн. мєтати, меєціз і мєтаю. Це старе 
наше слово на В. У. вжив. рідко, але ча- 
сто в Г. 

Метер, метра; рідко -- метр; нм. Мебег. 
Метіль, метелі ж. р., але частіше метелиця. -- 

Метіль, метіля м. р., частіше -- метблик. 
Меткий, меткіший. 
Метод м. р. з гр. д ие9одос, фр. іа теібоде, 

англ. тео, іт. пібіодо м. р., нм. діє Мейпбає, 
п. тевода; рідше метбда ж. р. 

Меценат, -ната -- протектор (добродій) наук 
і мистецтва; в Г. мецбнас п. лат. -- шляхетна 
назва для адвокатів; в давній Польщі це була 
назва тільки для оборонця при Сенаті. 

Меч, меча, з давн. мьчь, а не міч му. 
Мечеть, мечеті ж. р. з тур. паб5дхей (Їа, тіо8- 

дибе, дів МовсПее, чес. пезіба, іт. пловсрбеа); рідше -- 
жечет, мечбту, м. р. з п. теслеї. 

Мешкати, мбшкання, мбшканець. -- Це наші 
давні слова: нє мози мвінкати, Пат. Літ. 523; 
мешканє, мешкати В Житом. Єв. 1571 р. і Єв. Не- 
гал. 1581 р. Але слова ці вже мало вживані; тільки 
в зах.укр. говорах вони часті. 

Ми, дав. відм. від я, давнє ми, на В. У. вже 
не вжив., тут -- мені; але в Г. ще часте. 

Мигдал, з мигддлу або мигдаль, мигдалю; 
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в Г. мікдал п. Мигдалбевий, а не мигдальовий. 
Давнє мигдал'. 

Мигрень, мигреню м. р. з фр. шіхстаїпе; в Г. 
мігрена ж. р. з п тієтепа,; від гр. дра -- половина, 
хоатіоу -- Череп, півголови. 

Мигтіти, мигчу, мигтять; вимова: мижтіти. 
Миколаїв, з Миколаєва, миколаївський. 
Микита, див. арх. Никита. 
Миколай, див. арх. Николай. 
Микроскопійний, а не -пичеський м. 
Милий, миліший, а не мильший. 
Милити -- це натирати щось милом, намилю- 

вати; в.Г. з п. шуїїб -- помилятися, вводити ко- 
гось в помилку. 

Милосердний і рідше -- милосердий, з давн. 
милосєрдьй; В Г. часто милосерний, але цеї не- 
салонної форми ліпше б не вживати,-- на В. У. Її 
не знають. Господь милосердний, Кул. 242. 

Милость, рідше -- милість, милости; ор. ми- 
лістю, в Г. милостию а. -- З ласки, а не по ми- 
ЛоСти м. 

Милощі, милощів, а не милощей а. 
Мильтон, а не Мильтобн. 
Мимо, присл. визначає коло, повз: їхали 

мимо церкви. Звичайно з родов. відм., але часто 
й з причин.: мимо церкву. В Г. часто вживають 
мимо по п., тіто, зам. не зважаючи на, не дивля- 
чись на, без огляду на: Мимо хвороби я таки 
прийшов до школи (треба: Не зважаючи на хво- 
робу, я...). Зам. ,мимо того" казати -- крім того, 
Опріч того. Проходив мимо козацької купи, Кул. 

Флипа Йдєтт мимо дворь стармй Книга 
Луцька 1565 р. Не вважаючи на глубоку старість, 
Захар Беркут був іще сильний, Фр. 50. 

Минбя Четья ж. р., а не миней м. р. п. 
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Министер, -стра, арх. министр. 
Минута -- так вимовляє й пише вся В. У.; 

в Г. з п. мінута (пор. ще форми в Г.: гармідер, 
трубіти, протів, розхрістаний, -- всі ці слова ціла 
В. У. вимовляє з и, а не 2). -- Що-минути, а не 
що мінута п.-- Минутний, а не мінутовий м. 

Минути або минутися: Вже рік минув, Фр. 
З верш. 90. Минувся день, Щур. Рол. 22. Минути 
що -- пройти коло чого: минули церкву. 

Минорний, а не минорбвий п. | 
Мисіонер з фр. шізвіоппаїге; в Г. місіонар 

з п. тіябіопат?. 
Мисливець, мисливий, мисливство п., треба -- 

лови. Див. лов. 
Мисль, мислі ж.р. (часом мисля, мислі ж. р.) 

вже вживається рідко, звичайно -- думка; ор. в. 
мислю, в з.у. мислию а. 

Мистецтво див. штука. 
Митар, -ря, рідко -- митар; давнє млмтайк. 
Митрополит з гр. иптоолодітце; т. лат. ми- 

трополита; а не метрополіт м. 
Мить, миті ж. р. ор. в. миттю Кул. 242. 
Ми, мифичний, гр. идйдос, нуділос; в Г. міт, 

мітичний п.; мифологія, в Г. мітольогія. 
Михайло Кул. 318; а. Михаїл, Ліхаїль з гр. 

МіусйА; кличн. в. Михайле, а не Михайло м. 
Миша ж. р.,--так постійно на В. У., з давп. 

мкинь; В Г. мишо а. ж. і (п. шуз82). Заторохтить 
миша в сінях, Гр. 164. Кинеться, як кит на мишу, 
Свідн. 38. 

Мишачий або мишиний, а не миший (МмиШший 
хвіст, Фр. 8 верш. 71). 

Мід, меду див. мед. 
Мідь, міді ж. р. з давн. м'Ккдк, м'Ккди; ор. в. 

міддю, в 3.-у. мідею а. Інколи р. в. мбді, Кул. 101 
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(по аналогії до піч, печі). Мідний, або -- мі- 
ДЯНИй. . 

Між див. межи. 
Міждо з давн. мбежд8 вжив. рідко, звичайно -- 

між. Див. межи. Оттаке завелось міждо стар- 
шими, Кул. 25. 

Міжнародній, -ня, -нє; в Г. -ний. 
Міжусобиця, арх. межиусббиця. 
Мізкувати про що; в Г. о чім а. п. Про своє 

мізкуючи, Грінч. 142. 
Мізок, мізку, мізком, в мізку, з давн. мозгь, 

мозкь; часте ще й мозок, мбзку. В мові м. 
частіше вживається в множ.: мозги; в укр. зви- 
чайно тільки однина. Лукавий мізок, Кул. 380. 

Мій, мого, мойбго, мойбму, рідко мому, в моїм, 
мн. мої, моїх, моїм, моїми. В Г.: мобго, мобму, 
мому, мн. мбі, мбіх, мбім, мбіми. 

Міліметер, мілімбтра; рідко -- міліметр. 
- / Мілібн, а не мільйон; фр. піійоп, нм. МіШіоп. 

Міліони у нього дітей, Фр. Мойс. 32. 
Міліонний, а не міліоновий п. 
Міліярд, а не мільярд. 
Мілкий, міліший, часом -- мільший. 
Міль, мбля м. р. і міль, мблі ж. р.; давнє 

моль було ж. і м. р. Ма изт'клєннє молю Іо. 
Злат. ХІУ в.) ллолєвь Збірник 1073 р. 

Міні див. мені. 
. , Мінімум м. р. відмінюється: мінімуму, мн. 

мінімуми; в Г. з п. це слово часто с. р.ів однині 
не відмінюється, а мн. -- мінімума. 

Міністр -- ліпше б министер. 
Мініятюрний з фр. тіпіакаге; в Г. мініятур- 

НИЙ З п. піпіаїогому. 
Мінхен г.; на В. У.-- Мюнхен, з нм. Мійпереп. 
Міра, в міру того, а не то мірі того м. 
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В міру потреби, а не то мірі потреби м. Брати 
міру, а не зняти міру м. 

Міркувати про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 
Міркуючи про свої товариші, Гр. 253. 

Міродайний або міродатний, мір. сфери, дже- 
рела, мір. круги г. -- це з м, тпіагода)пе 7гоаїа, 
5ївгу; в пол. мові цей кострубатий новотвір з не- 
давнього часу, -- це невдалий переклад нім. 
піа85є6ерепа; по укр. ліпше б: керуючий, провід- 
ний. Слово міродайний в Г. часте, на В. У. зовсім 
не відоме. 

Міст, з мосту і моста, на мості. 
Містечко, в Г. місточко. 
Місто -- це город, мн. міста, міст; не змі- 

шувати з словом місце -- частина чогось, моск. 
місто. Уже вдавнину, ще в ХІ в. м'Жсте ВИЗНа- 
чало й город; ліпше вживати місто, а не город. 

Місто, приїм., часто вжив. в Г. як ,замість": 
Місто відповіди стала плакати, А. Чайк. ,Од." 12. 
Це арх. відомий по пам'ятках з ХІ в. На В. У. 
вже не вживається, тут -- замість. 

Містоголова г. а.; на В. У. -- заступник 
голови. 

Місток, з містка, арх. мосток, мостка. Пере- 
хопились через місток, Кул. 160. 

Місточко г.; на В. У. -- містечко, р. мн. мі- 
стечок. 

Місце не плутати з словом місто -- город; 
місця, на місці, мн. місця, місць, на місцях; в Г. 
мн. місця, місцям, на місцях. -- Місце до стояння 
або місце стояти, сидіти, а не стояче, сидяче 
місце. -- Не вжив. виразу мати місце, треба -- 
бути, відбутися, трапитися. 

Місцевий, а не місцьовий. 
Міський, а не мійський. 
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Місяченько, в Г. місячок. бійди, зійди, міся- 
ченьку, Пісня. 

Місячний, вимова: місяшний. 
Міт, мітичний г. з п.; на В. У. миф, мифич- 

ний; з гр. иддос, лат. тубри5. 
Мітла, мітли, р. мн. метел; часте й метла. 
Міх, з міху, в міху, мн. міхи, міхів, міхам; 

в Г. мн. міхи, міхів. 
Міць, мбці ж. р., з давн. мочье; Ор. в. міццю 

(в слові міць и зам. ч під пт. впливом). Міцний. 
Нова міць, Гр. 231. 

Мішати -- змішувати: Мішай кашу; не плу- 
тати з м. м'івшать -- перешкоджати, заважати. 

Мішок, мішка, а не мешок м.; в мішку. 
Міщанин, мн. міщане, міщан. 

., ШМіязма ж. р. або міязм м. р. частіш у мн. 
міязми, гр. ніасна. 

Мла з микгла, або імла. 
Млосно Коц. 14, а не млостно а. 
Мні, дав. в. від я, з давн. мьн', часте в Г,, 

на В. У. не відоме, тут мені: Однаковісінько мені, 
Шевч. 

Многий, многа, многі, многих, много, з давн. 
м'кногкій, Часте в Г. (особливо -- мнбго), але на 

У. вже не вживається, тут -- багато, багатьох, 
багатьбм, багатьма. Де багато господинь, там хата 
неметена, Прик. 

.  Множество а., тепер не вжив. кажуть: ба- 
гато, сила; в Г. множество. В церкві було ба- 
гато (сила) народу. Ключ Роз. 1665 р. л. 8 б: 
множестед. 

Мнягкий або мнякий, м'ягкий, а не м'ягкий 
хо; мнягчиЙй і мнякший. 

Мняч або м'яч, з давн. мачк, Частіше -- опіка; 
В Г. баїльон з п. Ра)оп, фр. Байоп. Мав компанію 
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в мняча, Свідн. 39. Настане май, -- в опуки 
грай, їр. 21. 

Мо в швидкій мові інколи вживають зам. 
може: Йому год тридцять і п'ять, а мо трохи й 
більше, Грінч. 137. 

Мова про кого-що, В Г. о кім-чім а. п. Він 
ріжниться мовою, а не по мові м. Я добре говорю 
укр. мовою, а не на укр. мові м. 

Мовити, мбвлю, мбвлять, мовлячи, мбвлений; 
мовити про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Мовити 
до кого або кому. Вираз так мовити -- це м. ,такь 
сказать", треба: мовляв, сказати б. М. на користь 
кого або в користь кого. 

Мовчання, в Г. мовчане. 
Мовчати, мовчу, мовчать; мбвчачи, а не мбвча 

а. м. Мовчущий або мовчаливий. 
Могилів, з Могилева, могилівський. 
Мого, заім. род. і прич. в.; по приїменнику -- 

мого: до мого. 
Могти (з.-у. арх. могчи, мочи), мбжу (а не 

могу м., не можу, мбжеш, можуть (а не мбгуть 
м.), мбжучи, мин. час: міг, могла, могло, могли 
(а не мог). В Г. часто кажуть: Не могучи а.: Не 
могучи діждатися , Діло" 1922 М 27, на В. У.: не 
мбжучи або -- не мігши: Не можучи ворушитися, 
Гр. 309. Ще вільно вживається арх. мога: яко мога, 
скільки мога, що мога. Уложив собі од Лесі яко 
мога одбігати, Кул. 234. Біжи яко мога, Шевч. 28. 

Могутній, -ня, -нє; В Г. могутний; могучий. 
Могучим пориванням, Грінч. 40. 

Могутність, з могутности, могутністю, в Г. мо- 
гутностию а. 

Могуче присл., в Г. могучо. 
Модель, з модблі ж. р., часом моделя ж. р.; 

в Г. модбль, з моделю м. р. з п. 
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Модній, -ня, -нє. Сукня була модня, Лев. Пов. 
56. Модньою Коц. 29. 

Мосбго а. г.; на В. У. -- мойого. 
Моєму а. г.; на В. У. -- мойому. 
Мож часто вжив. в Г. зам. можна. 
Можливо, присл.; в Г. можливе а.; можливий, 

а не можебний п. 
Можна, з давн. мочьно; рідко мбжно м. а. 

Пе вживати мбна му. 
Можність, можности; мбжністю, в Г. можно- 

стию а.; вираз: не був в можности -- це герма- 
низм, треба: не міг. 

Мозіль, мозоля м. р., мозолем, мн. мозолі, мо- 
золів; давнє мозоль було ж. р., рідко -- м. р. 
Рідка форма моздля ж.р. Руки мозблисті, праця 
мозільна. Слово мозіль в мові м. ж. р., а в мові 
п.м. р. 

Мойого, мого; в Г. мобго а. 
Моісей ії Мойсей, а не Мойсваш п. 
Мокнути і мобкти, мин. час мок, рідко мокнув. 
Молдаванин, мн. молдаване, з молдаван. 
Молебень або молббінь, р. молебня; а не мо- 

лебен а. м. 
Молекул м. р. або молекула ж. р. з фр.Їа тоівбсців. 
Молитва, мн. молитви, молитов, а не молитв 

а. У Гр. 275, 281: без молитов. 
Молитвеник, молитккник'. -- богомолець, хто 

молиться. Молитовник -- книжка, З якої моляться, 
молитвослов, в давнину мелійтккникт. 

Молити кого про кого-що або за кого-що; 
В Г. о чім а. п. або за ким. Я за вас Бога моли- 
тиму, Гр. 209. 

Молитися кому або до кого тро кого-що або 
за кого-що. 

Молодець, молодця, молодцеві, о молбдче, мн. 
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молодці, молодців; панбве молодці! хлопці-мо- 
лбдці! Давнє значіння цього слова потроху гу- 
биться на В. У. заступається -- в літературі -- 
словом юнаік; в Г, навпаки -- постійно моло- 
дбць -- це юнак. Див. юнак. На вас, молодці- 
юнаки, кладу найкращії думки, Стар. 

Молодий, молодший, молодшати (вимова: мо- 
лбодчий, молодчати). Молодший трома роками, а не 
о три роки н. Чи на три роки м. 

Молодіж, мблодіжі ж. р. (рідко молодежі); 
ор. в. мблодіжжу, в Г. молодіжею а. Молодь. 

Молодість, мболодости, мблодістю. 
Молодощі, молодбщів (а не -щей а.), Кул. 

От. 35. 39. Тимч. 50. 
Молоти, мелю, мблеш, мелють (а не мелять), 

мелючи (а не мелячи), мелений і мблотий, мели, 
меліть. В Г. мелю. 

Молох; в Г. Молох п. 
Молочний, а не молбчній; вимова: молбшшний. 
Мольєр, а не Мольєр. 
Момент, з лат. тотебат; часта й скорочена. 

форма: мент. Ловити мент Коц. 7. Скорочених 
форм укр. мова знає багато (пор. нехай -- хай, 
немов -- мов, неначе -- наче, траба -- тра, тре- 
ба -- тре і т. п., див. мою ,Таблицю милозвуч- 
ности укр. мови" 1923 р. 88 21--40), тому на форму 
мент не треба дівитися як на неправильну. 

Мому, дав. в. від «мій, зам. мойдбму; часте 
в Г. рідке на В. У. 

Мона ми., зам. мбжна, не вживати. 
Монгол, мн. монгбли, монгблів; монгобльський; 

форми: могол, могольський вже не вживається. 
Монополь, з фр. птопорої, монопоблю м. р., або 

монополія, -лії ж. р.; монополь для чого: М. для 
продажу тютюну. 
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Монтер, монтбра, з фр. топіеицт; а не мбитер п. 
Мор, на кого: Мор на людей, Бирч. Вас. Рост. 

П. 127. 
Мораль, моралі ж. р.; в Г. з п. морал м. р.; 

з лат. погаїї8. 
Моргнути на кого: Моргнув на Карпа, Гр. 136. 
Морд, морду часте в Г. з п. піогда, нм. Мога; 

вна В. У. не вжив., тут -- душогубство, убивство. 
Море, з мбря, на мбрі, мн. моря, морів. 
Мореплавство, а не мореплавання. 
Морбчити, морбчу, -чиш, -Чать; не морбч. 
Морський -- це стара укр. вимова, нова -- 

морський м.; Кл. Роз. 1662 р.: мдрекій л. 31 б. 
Московський або російский, а не руський. 
Мосяаж п. нм.; на В. У. мало вжив., тут -- 

жовта мідь; також -- мосЯяжник, мосяжництво. 
Мотив, мотиву м. р., мн. мотиви; в Г. з п. 

мн. мотива. 
Мотивувати, а не мотивирувати м. нм. 
Мотор, мотбра, лат.; в Г. мотор, з п. нм. Мббог. 
Мох, моху, мбхом, мн. мохи, мохів, а не мху, 

мхом м.; з давн. моку кю, м'у8, мохз. 
Моцарт, а не Моцарт. 
Моцний п., треба -- міцний. Моцний Боже п., 

треба -- великий або сйльний Боже. 
Мочати, в Г. мачдти п. 
Мощі, мощей і мощів; мощі -- це останки 

святих. До мощей святих, Кул. 68. В Г. часто й 
на звичайне мертве тіло кажуть мощі. 

Моя, П. моєї, ПІ. моїй, ГУ. мою, УІ. моєю, УП. 
в моїй; в Г. часто мбя, мбю п. Див. мій. 

Мрака частіше; рідше -- мряка. 
Мрамор див. мармор. 
Мрець, мерця, див. мертвець. 
Мріяти, мрію, мрієш, мріють, мріяв, мріяла, 
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мріяли, -- це марити, м. мечтать: Дівчинці мрія- 
лися такі довгі стрічки, Гр. 176. Мріти, мрів, 
мріла, мріли або мрітися -- це м. видніфться, 
видно: бапраки мріли здалека, Гр. 24. А під лісом 
курінь мріє, Шевч. 82. В Г. часто вживають мріти 
зам. мріятн, Мріяти про кого-що, в Г.окім-чім а. п. 

Мстити, -ся за кого-що, В Г. кого-що: Мстив 
за провину. 

Му ми. г. на В. У. -- йому. 
Мудрець м. р., мудреця, мн. мудреці, мудреців. 

В Г. мудрця, мудрці, мудрців. В Г. зам. волав по- 
стійно вживають «мудрець. 

Мудрий на що: Мудрий на вигадки, Гр. 132. 
Мудріщий Гр. 90. 

Мудрість, мудрости, мудрістю. 
Мудрощі, мудрощів, а не мудрощей. 
Муж, мужа, мн. мужі, мужів, -- вжив. пере- 

важно про мужів державних; звичайно -- чоло- 
вік, людина. Вираз: ,муж стану" -- це т. та? 
8капи, а це з мм. Зкаакєтатт, треба -- політик, 
політичний діяч. ,Муж довір'я" -- це п. під7 7а- 
иіапіа. В Г. муж, мужа. 

Мужатка г. з давн. мЗжатам, мЗжатица; на 
В. У. не вживається. тут -- молодиця. з давн. 
младнца (перше значило -- дівчина, потім -- мо- 
лода жінка); в Г. вживання підтримується й п. 
тазаїКа. 

Мужва вживається лише в згірдному значінні, 
як ом. мужичье: Мужва невмивана, Кул. 354. В Г. 
такого погірдливого значіння це слово не має, -- 
на простих вояків чи поліцаїв тут вільно кажуть 
мужва. 

Мужик, мужичка, -- зневажлива назва, ліпше-- 
селятиїн, селянка. В Г. це слово вживається вільно 
без погірдливого значіння. Фапорозці -- козаки 
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над козаками; ави що? -- мужики! тая ж мужва! 
Кул. 309. Див. селянин. 

Мужній, -ня, -нє; в Г. -ний, 
Мужчина, мущина м., треба -- чоловік, лю- 

дина; в Г. вживається часто, але мужчина. 
Музей, музбя м. р.; мн. музеї, в Г. з п. музба. 

Інколи музбум м. р. музбума, музбуми. 8 гр.-имою- 
оєїом, лат. піп5аєшт, через нм. Мивецт. 

Музика, мн. музики, музиків -- назва музи- 
канта і його гри; це звичайна давня укр. вимова: 
Свуаючи мбзкіки весблеи Ключ. Роз. 1665 р. л. 
399 6. В Г. з п. музпка. Колиб мені черевики, то 
пішла б я на музики, Шевч. 

Мундант лат. г. п.; на В. У. -- писар. 
Мундир з нм. Мопіїгипє; в Г. мундур з п. 

пипдиот, нм. Мопійг; пор. шв. птипадйт. 
Муравель г.; на В. У. -- мурашка. 
Муравельник г.; на В. У. -- мурашник, му- 

равник. 
Мурза, з тат. тігга; в Г. мурза за п. 
Мурин з давнього мВрин», а не мавр чи ефідп. 
Муркотати, муркочу, муркочеш, муркобчуть, 

1 муркотіти, -кочу, -тиш, муркотять; муркочи, мур- 
кбч, муркочімо, -чмо, -чіте, -чте; муркбчучи й мур- 
котячи. В Г. муркбчу. 

Мусити і мусіти, мушу (а не мусю миу.), му- 
сиш, мусять, мусячи, змушений; мусив, мусила, 
мусило, мусили, а в Г. частіше: мусів, -сіла, -сіло, 
"Сіли. Давнє позичення 3 нм. пійз558еп. 

Мусувати, а не мусирувати м. им. 
Мусульман, мусульманин, мусульманство, му- 

сульманський, давнє моусоульманин З тюрк. ти- 
зайптат; в Г. музулман, музулманський з п. ти- 
хата, тилитатякі. 

Мутний, -на, -не, а не мутний м. 
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Мучити, мучу, -чиш, мучать, а не мучуть; му- 
чачи, мучений; не муч. 

Муштарда г. п., з іт. тозіагда; ліпше вживати 
рідного слова -- горчащя, з давнього горьчица. 

Мчати, -ся, мчусь, мчишся, мчаться; слово 
літерат. з давн. м'ьчатн, В народі не часто вжи- 
ване, там: нестися, гнатися, пертися. По полю 
мчались козаки, Кул. 169. Див. помчати. 

Мая му. г. з ма; на В. У. звичайно мене. 
Див. я. 

М'ягкий або мнягкий, часто -- м'який; вимо- 
ва: мняхкий. М'ягшати, м'ягчати (вимова: мнях- 
чати чи -- м'якшати). 

М'язи, м'язів, з лат. мускули. 
М'ясниці і мнясниці, -НИЦЬ. 
М'ясо і мнясо. 
М'ята і мнята. 
М'яч див. мняч. 

Н. 

На вживається з причиновим відмінком (ку- 
ди?) або з місцевим (де?).-- На звичайно визна- 
чає зовнішній рух, в -- рух до середини, пор. на 
хату і в хату; але інколи з традиції вживаємо 
одного виразу зам. другого; так, кажемо: пішов 
в поле або на поле, на село і в село, на місто 
і в місто, виплив на море або в море; пішла вона 
на храм (на свято); піти на кухню і в кухню. 
Звичайно кажемо: на Україні, на Поділлі, на Во- 
лині, на Поліссі, на Холмщині, на Буковині, на 
Москві, але: в Київі, в Польщі. Їхати візником, 
а не на візнику м. В Г. всі кажуть: учиться на 
університеті, це пт. па шпімегбубєесів, а п. взято 
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з нім. ап дег Опіуегзіїй!; на В. У. тільки: в уні- 
верситеті. В Г.: відвезено на клинику, на В. У.: 
в клинику. Лемки постійно вживають на зам. по: 
іду на сіль, на грулі (по картоплю), на воду, на 
цукерніки (по цукерки). -- Київ над Дніпром, 
а не на Дніпрі. -- Живе на улиці Шевченка, 
а не при улиці Шевченка, це п. -- Українською 
мовою (говорити, писати, друкувати, твір), а не 
на укр. мові м. -- На чому класти, покласти, 
вішати, повісити, стати, поставити, сісти, поса; 
дити Поклав шапку на лавці; але коли хочемо 
точно зазначити місце, тоді в цих виразах вжи- 
ваємо на що: Поклав шапку на стіл, а не на 
лавку. -- В народній укр. мові часто вживають 
на там, де в літерат. знаходимо для (але ліпше 
на): Грядка на капусту, Мішок на жито.-- Прий- 
шов на запрошення -- це п., ліпше -- по запро- 
шенні. 

Набальзамувати, рідше набальсамувати. Див. 
бальзам. 

Набиватися до кого-чого, а нео кім-чім г. п. а. 
Набігати на що: Шлях мигтить, гаї та ліси 

на очі набігають, Сл. Гр. П. 463. В розумінні 
»Знаходити" це слово може бути й без приїім.: 
Татари набігли його сонного, її. б доля у вся- 
кого, та не набіжить чоловік тропи, Г. Барв. 416.-- 
Набігти, зах.-укр. набічи а. 

Набідйитися г.; на В. У. -- набідуватися. 
Набіл г. п.; на В. У. -- молочне. 
Набірати, в. Г. набирати; набивати; наб. чого: 

води, хліба. Набратися чого: сорому, розуму. 
Наближатися, -ждюся; наблизитися і набли- 

житися, пор. привближитиса. Наближатися до кого- 
чого 

Набоженство п., треба -- богослуження. 
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Набути що (коли набувається цілий предмет) 
або чого (коли набувається частину). Набув село 
і грошей. 

Навгород або на город. Щоб навгород не ла- 
зили, Гр. 15. 

Наверх; в Г. часто наверха зам. наверх або 
зверху. 

Нависати, нависнути, див. висіти. 
Навідворіт г. м.; на В. У.- навпаки, навспак, 

напроти. 
Навідини, -дин. 
Навіть або наветь, з нім. меї; визначало спо- 

чатку ,накінець", ,на останок", а пізніще-- аж |, 
8ораг, моск. даже. Не писати навить. 

Навіщо (3 на що -- на іщо -- навіщо). 
Навколішки Гр. 54, а не навкбляшки. 
Навколо кого-чого: Навколо хати. 
Навкруги кого-чого: Навкруги хати. 
Навкучитися г.; на В. У. -- наскучити. Да 

вже ж мені наскучило. Див. кучити. 
Навмисне, в Г. навмисно. Навмисне і зумисне 

вжив. однаково. 
Наводити, наводжу, -диш, наводять; в Г. на- 

водити. 
Навіз, навозу г., навбз м.; на В. У. -- гній, 

гнбю. Возили гній на поле. 
Навперейми кого-чого: Н. брата. 
Навпроти кого-чого: Н. сестри. 
Навпрошки, в Г. навпрощки. 
Навряд визначає: трохи чи, ледве чи, м. 

едва ли. Батько дуже слабі, -- навряд чи Й до- 
живуть до ранку. Навряд, чи є в Кузьми гроші, 
Ном. Ж 5617. В Г. вживають слово ,навряд" зам. 
»Навпаки?: Нічого не вийшло, навряд, -- З0СЯ 
стала ще лютіша, А. Чайк. Мал. 38. 
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Навуходоносор, -донбсора, в Г. Навуходнозор, 
-днозора. Макбуодондбсори, лат. Харисподоповог. 

Навчати кого- чого: Навчати мови, грамоти 
(по м. научать чому: мові, грамоті). 

Навчитися чого: Навчився всіх літер, Грінч. 
177. 

Нагальний, часте в Г.; на В. У. частіше: 
поспішний, спішний, наглий, несподіваний. 

Нагий а., в Г. надгий; звичайно -- гоблий. 
Нагідки, нагідок. 
Наглядати кого-що, над ким-чим, за ким-чим. 
Нагорода, нагородити, з давн. награда наго- 

рода, награждати, нагородити; але це рідкі слова, 
звичайно -- заплдта, заплатити. 

Над вживаємо при порівнянні: кращий над 
усе. Над ,Кобзаря" книги не знайшов, Грінч. 35. 
Див. від, ніж. 

Над, присл., з прич. відм. (коли? куди?) або 
з орудним (де?) 

Надавати чого: Надає перехідного значіння, 
Тимч. 69. 

Надармо, надарбмне, дармо, дурно, дарбмно. 
Надбігти, -жу, -жйиш, -ждать, а не надбіжуть; 

зах.-укр. надбічи а. 
Надвірній, -ня, -нє; в Г. -ний. 
Надгорода, надгорбджувати г.; на В. У.-- на- 

города, нагорбжувати. 
Наддніпранець або придніпрянець -- невдала 

назва для українців з Великої України; назву 
склали українці з Галичини в останній чає, 
в протилежність назві наддністрянець. Назва 
Невдала, бо багато ж українців живуть і поза 
Системою Дніпра. 

Наді мною г. на В. У. -- надо мною. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 16 
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Надіятися на кого-що або кого-чого; в Г. на- 
діятися. Я надіюсь на тебе. Надіюся (сподіваюся) 
доброго кінця. 

Над'їжджати, а не над'їзджати. 
Надоїсти г.; на В. У. -- надокучити. 
Надпис, надпису м. р.; а. надпись, -сі ж. р. 
Надприродній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Надслухувати г. з п. пад5їаисфімає; на В.У. - 

прислухуватися, прислухатися. 
адусити зах.-ухр. п.; на В. У. -- надушити. 

Див. душити. 
Надходити, в Г. надходити. 
Надягати, надягти що; надягнути, надягнув, 

ідше -- надяг. Одягати -- кого. Налягнув свиту. 
дягнув дитину. 

Нажити чого: Слави нажив, Гр. 278. 
Назад див. тому. 
Назбірати, зах.-укр. назбирати. 
Назва, р. мн. назв або назов. 
Наївний г. ж.; треба -- прбстий, нехитрий. 
Наїжджати, а не наїзджати; н. на кого-що, 

в Г. н. кого-що. 
Най в приказ. способі мало вжив. на В. У., 

тут частіше нехай або гай; зах.укр. звичайно 
най (часом -- няй). Нехай живе! Див. хай. Нехай 
назван Боудєть Шуанном ШПересопн. бв. 1556 р. 

Най для утворення найвищого ступіня при- 
єднується до 2-го ступіня, а не до першого: най- 
веленіший. Творячи найвищий ступінь, це най 
наголосу на себе ніколи не приймає, -- наголос 
лишається на тім місці, де він був в другім сту- 
піні: найдобріщий, наймолодший. Але в Г. по- 
стійно наголос падає обов'язково на це най: най- 
добріщий, наймолодший. 
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Найбагатший, а не найбагаччий. 
Найбільше вживається для утворення третього 

ступіня порівняння дуже рідко, лише при словах 
мало вживаних, що звичайно не творять 2-го 
ступ. на -ший або -іший: найбільше авторитетний 
(або й найавторитетніший). Не вживати найбільше 
при звичайнім 2 ступіні: найміцніщий, а не най- 
більше міцний. Див. більше. 

Найближчий Коц. 51 (вимова: найблищий). 
Найважчий (вимова: найващий). 
Найвищий, в Г. найвисший.: 
Найвищий час або найвища пора -- вирази, 

часто вживані в Г. з нім. д4іе рбесПпзіе Лвів. На 
В. У. не вжив., тут-- слушний час, слушна пора, 
зручний час, як раз пора, останній час. 

Найглибший, в Г. найглубший. 
Найдикіший, а не найдикший. 
Найдорожчий (вимова: найдорбщий); в Г. 

найдорожший. 
Найдужчий (вимова: найдущий); в Г. най- 

дужший. 
Найкращий Коц. 38, в Г. найкрасший. 
Найменший, а не найменчий ми. 
Найми, наймів. 

,  Наймити, найміїв, наймили г.; на В. У.: на- 
няти, наймати, з давн. нанмати, нанатн. Наня- 
лася за наймичку. 

Наймолодший, а не наймолодчий ми. 
Найнижчий (вимова: найнищий); в Г. най- 

ниЗший. 
Найпалкіший, Гр. 203. 
Найраніший, а не найранчий му. 
Найти кого-що і кого-чого; частіше знайти. 

Г. часто вживають цього слова, зам, опинитися, 
бути: Учениця найшлась (треба -- опинилась) 
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в злім положенню; Книжка найти муситься (тре- 
ба--мусить бути) у кожного. Найду, -дбш, -дуть, 
в Г. найду. 

Найтонший, а не найтончий му. 
Найтяжчий (вимова: найтящий); в Г. най- 

тяжший. 
Найубожчий (вимова: найубощий); в Г. най- 

убожший. 
Найшвидший, а не найшвидчий ми. 
Наказ, в Г. наказ. З наказу, а не то на- 

казу м. 
Наказний, а не виконуючий обов'язки м. 
Наколи г.; на В. У. -- коли. 
Наконець а., треба -- накінець. 
Накрутйити, накручу, накрутиш, -тять, а не 

накрутю ми. 
Наламати див. ламати. 

. -  Належати до кого-чого або кому-чому. Нале- 
жать, а не належять. Це мені належить, а не - 
належиться. 

Належний до кого-чого. 
Налякатися кого-чого. 
НамавлЯяти г. з п. патаміаєб; на В. У. -- на- 

мовляти. 
Намагання, в Г. намагане. 
Намбт, намбсту; в Г. намет. Див. шатро. 
Намість г.; на В. У. -- замість. 
Намітка, в Г. намітка. 
Нанести образу м., треба -- образити. 
Нападати, напасти кого-що або на кого-що: 

Нападаєть чраноризьцн Панд. Ант. ХІ в. Стали 
козаки нападати татарські землі, Корд. 88. 

Напасник Гр. 178; а. напастник. 
Напасть, рідше напасть; в Г. напасть. 
Напевно Коц. 51; а. напевне. 



-- 249 -- 

Напекти, -чу; зах.-укр. напечи є. 
Наперед, інколи наперід. 
Напис, напису м. р.; а. напись, -сі ж. р. Ма 

пис написаний Пересопн. Єв. 1556 р. Лк. 111. Кил 
напис написан Житом. Єв. 1571 р. Мр. 68. .ЛТк. 110. 

Написати, напишу про кого-що; в Г. о кім- 
чім а. п. Про мене написано, Гр. 125. 

Напиток, напитку; в Г. напиток. 
Наповняти, наповнити (в Г. наповнити) ким- 

чим. Наповнятись, наповнитись чого, рідше чим. 
Напоминати -- це нагадувати; в Г. вжива: 

ють цього слова в значінні ,остерігати"?, -- це а. п. 
Напрасно, давнє напоасно, Вживається вже 

лише в Г.; на В. У. тільки: нагло, нежданно, 
несподівано. 

Напримір г. м., треба -- наприклад. 
Напроти, напротив кого-чого (а не кому-чом)); 

в Г. напротів (пор. г. гармідер, мінута, труби/ти, 
розхрестаний). 

Напудити г. п.; на В. У. -- налякати, пере- 
лякати. Див. пудити. Налякав міх, що й торби 
страшно, Ном. 49 5794. 

Нарадитися г. п.; на В. У. -- порадитися. 
Нараз г. з п. пагаг; на В. У.-- відразу, враз, 

зразу, раптом, нагло, несподівано. пов замисле- 
ний; коли враз почув, Гр. 123. Грицько думав; 
враз підвів голову, Гр. 84. Ранто.и Зекерія свиснув, 
Коц. 20. 

Наразі, на разі г. з п. па галів, - на В. У.- 
поки що, на цей раз, поки. 

Нарешті, ліпше -- накінець. 
. - Нарід, нарбду; стара вимова (звичайна в Г.) 

нарід, народу; арх. народ. 
Наркоз, наркбзу м. р.; в Г. наркоза ж. р., п. 

пагкога; наркотичний. 
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Нарікати на кого-що: Нарікав на Остапа, 
Гр. 271. 

Наробити, -блю, нарббиш, нарбблять, а не на- 
роблють му.; в Г. нароблю. 

Народній, -ня, -нє; в Г. народний, -на, -не; 
давнє народьній і народьнкій. 

Наростень, наросня. 
Нарбчно г. м., треба -- зумисне, навмисне. 
Нарцис, нарцису з фр. пагсі85е, лат. паїг- 

сі8818. 
Насварийти г., на В. У. частіше -- насваритися. 
Насип, -пу м. р. а не ж. р. м. 
Насипати води в шклянку г., на В. У. -- на- 

лити. З рури вода сиплеться г. на В. У. - ллється. 
Див. всипати. 

Насититися чого і чим. Насищати чим. 
Наслідувати кого-чого і кого-що. 
Наслухатися чого: Н. брехень. 
Наслухувати г. п.; на В. У. -- прислухува- 

тися, прислухатися. 
Насміватися г.; на В. У. -- насміхатися. 
Насмілитися, в Г. насмілитися. 
Насміхатися, насміятися з кого-чого, а не над 

ким-чим м. Із тебе насміявся, Гр. 304. 
Насміятися з кого-чого, інколи на кого-що 

або кому-чому а. а не над ким-чим. Із тебе на- 
сміявся, Гр. 304. На Божеє слово вони б насмія- 
лись, Шевч. 31. 

Настрашитися, -шусь, -шишся; в Г. настра- 
шитися. 

Настрій, настрою, в Г. настрій. 
Натомість, див. замість; вжив. частіше в Г. 
Натрапити, -плю, -пиш, -плять; в Г. натра- 

фити п.; див. трапити. Натрапив на Грицька, 
Гр. 204. 
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Натягти, частіше -- натягнув, рідше -- натяг. 
Наука про що; в Г. о чім а. п. 
Нафта з гр. "іфда, на В. У. звичайно аз 

або гас. Неперероблена нафта на В. У. - нефть, 
з тюрк.араб. нафть. Див. нефть. 

Наеталіна лат. п. ж. р., на В. У. частіше -- 
нафталін м. р. 

Нахиляти кого до чого або на що: Людей до 
того нахиляв, Гр. 75. 

Нахмарити -- вкритися хмарами; небо нахма- 
рило. 

Нахмурити брови, в Г. нахмарити брови. 
Находити, в Г. находити. Страх нахбдив на 

людей; в Г. страх находив людей. 
Начерпнути, але частіше -- зачерпнути, за- 

черпну, -неш, зачерпнув, зачерпнула, зачерпнули; 
в Г. начерти, начер, начерла, начерли, з на- 
черплт начедплл. Див. зачерпнути. 

Начоси, начобсів. 
Не. Коли присудок-дієслово має при собі пе- 

речку не, то предмета ставимо в родовім, а не 
причиновім відмінкові: Я не бачив сестрі (але -- 
бачив сестру). Не знали стежок, Коц. 20. Не по- 
чують швидкої ходи, Гр. 273. Своїх думок не по- 
кинув, Гр. 291. 

Небавом частіше вжив. в Г., на В. У. зви- 
чайно: скбро, хутко. 

Небіжчик, а не небізчик. Київ. зап. 1499 р.: 
неЕкКожчик. 

Небо, мн. неба, арх. небеса, небес. У Коц. 
44: по небові. 

Невидимий стара укр. вимова; невидимий з м. 
Невід, неводу а. або воблок. 
Невільний, арх. невольний,. 
Невільник, арх. невольник. 
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Невіста г. п.; на В. У. -- жінка, женщина; 
на В. У. ,невіста" -- це або з м. молода (давнє 
нєєКста), або невістка (нєк'Жста, нек'Кст'кка). 

Невістка, невістчин (вимова: невіщин). 
Невтральний г. п., на В. У. нейтральний 8 нм. 

пецітаї. 
Негідний чого: Н. уваги. 
Негліжб с. р. не відм. з фр. пбейєв; в Г. 

негліж м. р. з п. пек/ії?. 
Него г., род. прич. відм. від він, на В. У. 

нього. Див. він. 
Недавній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. Не- 

давню Коц. 37, недавньої Коц. 38. Недавніх спо- 
минок, Кул. 61. 

Недалеко кого-чого, рідше -- від кого-чого. Не- 
далеко міста, Лепк. 8 ж. 14. Недалеко од Ніженя, 
Кул. 304. 

Неділя вже в Остром. Єв. 1056 р. вжив. як 
перший день тижия і як сам тиждень; але тепер 
»Неділяє -- тільки перший день тижня (м. вос- 
кресенье). Не вживати слова ,неділя" зам. тиж- 
день, це м. 

Недолітній, -ня, -нє; В Г. -ний. 
Недописати г.; на В. У.-- не скласти іспиту, 

не справдити надій. Недописав не скарб, а горо- 
жане ,Діло" 9979. 

Недуга, недуги ж. р.; рідко недуг м. р. а. 
Недужий; в Г. інколи й недужний. 
Нежить, нежитю м. р., рідко ж. р., з давнього 

нєжид'ь, Че. пе?ії. 
Незабутній, -ня, -нє; В Г. -ний, -на, не, давнє 

незакнмітьной. 
Независимий г. м.; на В. У. -- незалежний, 

вільний. 
Независимість г.м.; на В. У. -незалбежність, вбля. 
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Незамітний, в Г. незамітний. 
Незамужня, в Г. -- незамужна. 
Незвичайно, арх. незвичайне. 
Незламний, незламність Коц. 20. 
Некрут, нар. зам. рекрут, р. мн. -тів; з нм. 

Вектиї. 
Нвласкавий, див. ласкавий. 
Нелітній, -ня, -нє; в Г. -ний. У Фр. Мойс.: 

Мов нелітня дитина 27. 
Нельзя, з давн. нєльзім, Вже не вжив., звичай- 

но -- не можна; в м. ,нельзя"? вживається вільно. 
Нема, немає кого-чого. 
Немилосердний Гр. 116, а. немилосбердий; в Г. 

й немилосерний. Див. милосердний. 
Немирів, -рова, немирівський. 
Неминуче, в Г. неминучо. Пособить неминуче, 

Гр. 150. 
Немногий, див. мнобгий. 
Немощі, немощів, а не немощей. 

| Ненавидіти кого-що, з давн. нєнавндКти, а не 
ненавидити; ненавиджу або ненавижу, а не не- 
навидю му. 

Ненависть ж. р., а не ненависть м.; ор. в. не- 
навистю, в Г. ненавистию а. Ненависний. 

Ненадійний -- кому не можна довіряти: Він 
ненадійна людина; в Г. вжив. цього слова зам. - 
несподіваний, наглий: Ненадійно (на В. У. неспо- 
дівано) у ночі напали опришки, Мак. Яр. 64. 

Ненарбком або невмисне. Наче ненароком ви- 
сунула вид, Коц. 16. Ніби ненароком, Коц. 13. 

Ненастанний г., на В. У. частіше безперестанний. 
Неначе або наче. 
Необхідний, необхідно, необхідність -- все це 

новотвори з м. необходимні, -мо, -мость; ліпше 
вживати -- потрібний, потрібно, потреба. 



-- 2850 -- 

Неомильний г. п.; на В. У. -- непомильний. 
Нвохітно.г. м.; на В. У. -- неохоче. 
Неперемобжний, -на, -не, Гр. 316. Коц. 38, ін- 

коли -ній, -ня, -Н6. 
Непот Корнблій; в Г. Непос за п. 
Неприличний г. м.; на В. У. -- непристойний. 
Неприродний, -на, -не; часом неприродняй, -ня. 
Неприявність г. п.; на В. У. -- неприсутність. 
Неприятель, неприятеля; в Г. неприятель; 

Ключ Роз. 1665 р. л. 44: нвбапріяатель. 
Непромокальний, в Г. непромакальний. 
Нерви, нервів. 
Нервний г. ж.; на В. У. -- нервбвий. 
Нерон; в Г. Неро. 
Несвідомий чого: Несвідомий справи; в 7. не- 

свідомий. Вдаєш знов несвідомого річи, Бирч. Ї. 
79. Вербує кругом себе ватагу людей, несвідомих 
речі, Кул. Краш. 36. Див. свідомий. 

Несправжній, -ня, -нє; в Г. -Ний. 
Нести (зах.-укр. нести), несу, -свш, ніс, несла, 

нбсли; в Г. несла, несли; несений, а не несяний. 
Нестися -- нести яйця; курка несбться. Коні 

несли, а не неслися м. У Щеур. Рол. 78: Казав 
нести ся (на В. У.: нести себе) в склеплений покій. 

Нестор, рідше Нестер, Нестора. Нестирм, 
Мебатоо. Книга Луцька 1562 р.: Нестєбда. 

Несьогосвітній, -ня, -нє, несьогосвітньої Гр, 212. 
Нетерпляче або нетерпеливо, в Г. нетерплячо, 

нетерпливо Леп. З ж. 5. 
Нетямущий чого: Нет. діла.: 
Нееть, гірне масло, давнє нєфть, нєєть, 

з тюрк. араб. ніфть. Див, нафта. 
Нехай див. най. 
Нехарний г. п.; на В, У. -- негарний. Див. 

харний. 
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Нехрист, нехриста м. р., а не нехристь м. 
Нехтувати що або чим: Рідну матір нбхтубв. 

Вона грошима нехтує, Сл. Гр. П. 561. 
Нецьки, нецьок зах.-укр. з п. піеска; на В. У. - 

нічви, ночдвки, давнє ноціюй, нєцєм. 
Нечайно г. м.; на В. У. -- несподівано, нагло. 

Див. ненадійно. 
Нешпори п., треба -- вечірня. Пор. в Олекс. 

ХУПІ в. ст. 72: Бюлиса моцно до нєшпор слг ца. 
Нещасливий, арх. нещастливий. 
Нещасний, арх. нещастний. 
Нещастя, р. мн. нещасть, але ліпше в мн. не 

вживати. 
Нижній, -ня, -нє; в Г. -ний, -ва, -не; давнє 

нижиній. 
Нижчати або нищати, а не низшати. 
Нижчий або нищий; в Г. нижший; нижчий 

кого-чого або н. від кого-чого. 
Низ, вниз, наниз; в зах.-укр. частіше діл, вділ, 

Доддлу. На низ. нл8чи Черкаська заборона 1503 р. 
Низенький, в Г. низсбнький. 
Низький, а не низький м. 
Никита а. Нікита, Хіхітас, але звичайно - 

Микита. 
Никель, з никелю, в Г. з ніклю; никелевий, 

в Г. нікльовий п. 
Никола а. з Николій, ХМіхдЛлаос, звичайно -- 

Микола. 
Никотйин м. р., рідше -- никотина ж. р. 
Ниневія, в Г. Нинбвія; ниневитяне; Нинєвім, 

Мірєціа. 
Нині, з давн. нинЖ; на В. У. рідко вжива- 

ється, але в Г. постійно і значить сьогддняі (рідко -- 
тепер): Вчора там, нині нам, Фр. ,зЗ верш." 92. 
Нині свято, іб. 147. 
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Нинішній, -ня, -нє (сьогодняшній); в Г. -Ний, 
-на, -не. День нинішній або день сьогодняшній. 
Давнє нин'кшьній, рідко нин'Кшьнмй. 

Нинька, виньки зах.-укр., звичайно -- сьогодні. 
Ничипір, Ничипора, арх. Ничипор; Мікйфор», 

Міхпубоос. 
Ничого, в Г. часом вживається й скорочена 

форма нич: Не сказав їм нич, Фр. ,зЗ верш." 107. 
На В. У. таке скорочення не відоме. 

Нищити, нищу, нищиш, нищать, а не ни- 
щуть ми. 

Ніготь, нігтя, нігтем Коц. 16; давнє ног'еть. 
Нігди зах.-укр. п.; на В. У. -- ніколи. 
Ніде, з давн. нигдє; В Г. арх. нігде. 
Ніж, з давн. нєжєли, вільно вживається при 

порівняннях: Менше землі, ніж було спершу, Гр. 
96. Здавався старішим, ніж був справді, Гр. 81. 
Див. над, від. 

Ніжень, Ніженя; м. Ніжин»ь. Недалеко од 
Ніженя, Кул. 304. Їхав він під Ніжень, їб. 183. 
Під Ніженем, іб. 304. 

Ніжки, ніженьки. 
Ніздря, -рі, мн. ніздрі, ніздер; в Г. мн. ніздра. 

Давнє ноздри. 
Нікий г. м. а. -- якийсь. Нікий (треба: якийсь) 

Струщак ,Діло" 1922 Ж 26. 
Ніколи (з н'Кт"к коли) -- нема часу: Не піду 

до лісу, бо мені ніколи; нікбдли (ліпше б никобли, 
З николи) -- пипдиат: Він нікбли не знає. В Г. 
зам. ніколи кажуть і ніколи. 

Нікуди, в Г. нікуда а. 
Нім г. з п. піп, часте в Г., взагалі в зах.- 

укр.: Дух твій, ніж рік сей кане в вічність, тож 
туди зазвуть, Фр. ,з3 верш." 178. На В. У. тільки 
пдки. 
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Німка або німкеня, а не німкиня. 
Німчити ліпше, ніж -- германізувати. 
Ніобвя, Ніоббї; в Г. Ніббе. 
Ніскільки -- це з м. нісколько, треба -- ані 

трошки, нічого, ніяк. 
Ніт, зах.-укр. з давн. нкта; на В. У. -- нема. 
Ніхто, ніщб -- в цих заіменниках перечка ні 

відділюється, коли слово вжито з приіменником, 
так що приіменник ставиться по ні: ні до кого, 
ні до чого, ні на кого, ні на що, ні з ким, ні 
з чим, ні перед ким, ні від кого, нів чім: Нізким 
забавлятись, Чуб. У. 26. Не клопочітесь ні тро що, 
Кул. 218. НК от кого помок нє поноснла Полт. акти 
1668 р. ст. 133. Він звівся ні на що, Гр. 215. Вона 
ні про що не дбала, Кул. 178. -- ВГ. цього часто 
не додержуються і звичайно приїменника став- 
лять перед ні: З ніким слова не балакав, Мак. 
Рев. 48. 

Ніц п., треба -- нічого. 
Ніч, ночі, ніччу (в Г. ночию а.), р. мн. ночей. 

Пізно в ночі, в Г. пізно в ніч. 
Нічліг, нічлігу; частіш у мн. -- нічлі, нічлів, 

в Г. інколи нічляг. Або: ночліч, ночлі. Давнє: 
ночьлегь. 

Нічний, -на, -не і ночний; ночьний. 
Нічого, в Г. часто скорочують в начо; цеї 

форми на В. У. не вживають: Нічого не вигадає. 
Гр. 143. Нічогісінько. -- В Г. замість нічого часто 
З п. вживають ніщо: Сонце нам ніщо (на В. У. 
нічого) не зробить, Фр. ,8 верш." 73. - ВГ. 
часто пишуть: немав нічого з Ним до діла, ліп- 
ше б -- немав з ним діла. 

Ніщо див. ніхто. 
Ніякий коли вживається з приїменником, то 

приїменника частіше ставимо по ні: ні до якого, 
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ні в якім, ні на які; але: без ніякого. В Г, зви- 
чайно приїіменника ставлять перед ні: Не почу- 
вається до ніякої (на В. У.: ні до якої) вини 
» Діло" 1922 Ж 26. -- Замість ,ніякий" можна вжи- 
вати ,жадний". 

Но а. г. м., треба -- але. 
Новий, -Ва, -ве, а не новий м. 
Новісінький, в Г. скорочується і в новіський. 
Новість г. м. треба -- новина. 
Новітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Новозибків, з -кова, новозибківський. 
Ной, Ноя; в Г. Ноє; п. Хое. З гр. Моє, давнє 

було Мшн, рідко Мціє. Був праведний чоловік 
Нов, Рудов. 7. 

Ножиці, ножиць, а не нбжниці м.; давнє 
ноженнци і ножици. 

Нора, нору (в Г. нору); мн. нори, нор або нір 
Як звірі з нор, Фр. З верш. 216. 

Норвежський, вимова: -вбзький. 
Нориці, нориць. 
Носити, ношу, а не носю; в Г. ношу; носять; 

ношений, а не ношаний. 
Носитися не вживати зам. вбіратися, одяга- 

тися, бо це п. побіб вів: Носився (треба: одягався) 
гарно, говорив добре, Чайк. Мал. 5. 

Нота, грали по нбтах. В Г. нута, грали по 
нутах, але дипломатична -- нота. 

Нотаріус, -са з лат. побдгіав; і також нотар, 
-ря з нм. Мобат. 

Нудити ким-чим, нуджу, нудиш, нудять. Бі- 
лим світом нудить, Шевч. 2. 

Нудьга, часом скука -- від нічого робити 
(а не журба, сум, смуток). Нудьга напала. Скука 
взяла. 

Нужда стара укр. вимова; нужда м.; ніжда. 
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Ну-ко м., треба -- а ну. 
Нуль, р. в. нуля м. р. з нм. Миї); в Г. нуля 

ж. р. з п. пиіа. Див. зеро. 
Нумер, частіше нодмер з лат. пигаиега8, але 

звичайно вживається: число; мн. номера. 
Нуряти г. п.; на В. У. -- пориндти, пурнути. 
Нута див. нота. 
Ньою г. му.; на В. У. -- нею, з нею. Пливе 

із ньою (на В. У.-- нею), Бирч. ЇЇ. 192. Див. він. 
Ньютон, а не Ньютбн. 
Ню г. ара.; на В. У. - неї, її. Три дні ждемо 

на ню, Мак. Яр. 43. Див. він. 
Нюянс, нюЯянсу м. р. з фр. пиапсе. 
Няй див. най. 
Няти віри. Няла йому віри без міри, Гр. 158. 

О. 

0 вжив. з причиновим або з місцевим від- 
мінком. Не вживати о для зазначення міри: 
мешкала о двадцять кроків ближче, це п., треба: 
двадцятьма кроками; мозок о вазі 2000 грам м., 
треба: вагою. В заголовках не ставити о: 0 ре- 
форму коліндаря а. т., треба: про. 

Оазис або оз м. р. з гр. басіс, так в фр., 
англ.; в Г. одза з п. ж. р. 

Обава г. п.; на В. У. -- ббязнь, побоювання. 
Обава о кого-що г. п. а. (треба б про кого-що). 

Обавлятися г. п.; на 8. У. -- боятися, побо- 
юватися. 

Обалювати г..п.; на В. У. -- валити, пова- 
лювати. 

Обанкрбтитись м., треба -- збанкротувати. 
Обаранок, обаринок г, п.; на В. У. -- бублик. 
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Чудний як бублик: кругом об'їси, а в сербдині 
нема нічого, Ном. М 7827. 

Обвинувачувати кого в чім або за що; Обв. 
в злодійстві, за зраду; в Г. обв. о що м. 

Оберегти, обережу, обережеш, обережуть; об. 
кого від чого; зах.-укр. оберечи а. хочу обе- 
регти тебе від них, Фр. 3: Б. 98. 

Обервжність, -ности, обережністю. 
Обжийнки, обжинків. 
Обида а. г. м.; на В. У. -- образа, кривда. 
Обидва для м. р., обидві для ж. і с. р.; р. в. 

обидвох, д. обидвом, ор. обидвома; з давн. швадва, 
шєкдек. Обидва столи, обидві слові, обидві руці. 
В Г. мало вживаються (і то в формі: обидва), там 
звичайно -- оба, обі, мало вживані на В. У. 
Обох або обидвох, а не обоїх м.; обом або обидвом, 
а не обоїм м.; обома або обидвома. По обидва 
боки Дніпра, Кул. 197, Обидві жінки затремтіли, 
Кул. 244. Обидві двері виходять у двір, Коц. 51. 

Обидити, обиджати г. м. а.; на В. У.-- крив- 
дити, скривдити. 

Обильний г. м.; на В. У. -- рясний, щедрий. 
Обичай (м. обичай) -- це звичка; в Г.обичаї -- 

це те, що на В. У. поведінка, повбдення. 
Обібрати, обберу. Обібрати за когось: за ста- 

росту. 
Обігти, зах.-укр. обічи а. 
Обід в род. відм. часто не змінюється: Спала 

аж до обід, Гр. 227. Послі обід, Кул. 129. Устали 
зза обід, Кул. 286. 

Обідві з оєкдєк, по аналогії до обидва пе- 
рейшло в обидві, див. обидва. Обідві держались 
за руки, Кул. 414. ОкЖдек стороні Полт. акти 
1665 В. ст. 35. 

бідній, -ня, -нє; в Г. обідний, .-на, -не. 
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Обідня година, Коул. 419. Давнє: об'Ждьній 
і ов'Кльньій. 

Обідрати, обдеру, див. дерти. 
Обізватися, озовусь, обізвавсь. 
Обізнатися з ким-чим. 
Обізана, обезяна див. малпа. 
Обіймати, обійму; обійняв, обняв, обняли; 

в Г. обіймити, обіймив, обіймили. 
Обійми, обіймів. 
Обійти, обійтись, обійду, -сь, обійшли, -сь. 
Обікрасти, обікраду, обікрав, Гр. 232. 
Обірати, обіраю, Кул. 388. 372. 06. кого-чим 

або за: Обрали за писаря. 
Обірвати, обірву. 
Обіщати а., треба -- обіцяти. 
Обкладки, обкладок. 
О"'блак, бболок м.р.а.г.м.; на В. У. -- хмара. 

Облак мглистий, Фр. 8 верш. 60. Чорна хмара 
зза Лиману небо, сонце криє, Шевч. 25. Давнє 
СБЛлАКк ик. 

Обламати, -сь, обламаю, обламають, Гр. 263. 
О'близень, облизня. 
Обличча Гр. 202, обличчам, на обличчу Гр. 

157; у мн. не вживати (хоч інколи вживають: 
обличча, облич або обличчів. Всміхнеться до тих 
блідих обличчів, Гр. 240). 

Облягати, мин. час обліг Кул. 411; вГ. обляг. 
О'бмаль чого: Обмаль жита. 
Обман м. р., частіше обмана ж. р.; в Г. 

0бман. Будеш посилати обманою, Гр. ПІ. 237. 
Дівчино-рибчино, яка ж ти обмана, іб. 209. 

Обниманє г.; на В. У. -- переймання. 
Обнимати г. м.; на В. У. -- займати. 
Обнімати, обніму, обнімали, Гр. 36. 38. 73; 

1 обнимати. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 17 
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0б6є див. двоє. 
Обомліти, обомлію; в Г. обімліти. 
Обоятний г. з п. обо)ебпу, треба -- байдужий, 

байдужний. Він до всього став байдужий. 
Обпукування г. п.; на В. У. -- обстукування. 
Обпукувати г. п.; на В. У. -- обстукувати. 

Див. пукати. 
Обрабувати г. п.; на В. У. -- обграбувати, 

ограбувати, ограбити. 
Ображати -- це зневажати; в Г. ображати 

інколи -- ранити, покалічити, це з п. 
Ображення -- м. оскорбленіе; в Г. інколи це 

рана, покалічення, З п. 
Обридливий, в Г. обридливий. 
Обробляти, в Г. обрабляти з п. оргабіаб. 
Обрус частіше убрус, з давн. З8кр8сь або 

ФЕрбст, -- настілник. Див. скатерть. 
Обруч, обруча м. р., обручем, з давн. 9ерЗче 

м.р..вгГ.з п. ж. р. 
Образбванє г. м., треба -- освіта, вихбвання. 
Обрізатися на іспитах м.; в Г. -- засипатись 

з п.: тазурає 5ів па еєлатіпіе. 
Обсихати, обсбхти, обсбхну, обсбхнеш; в Г. 

обісхну, обісхнеш, обісхла. Див. сохнути. 
Обсталювати г. п.; на В. У. -- замовляти. 
Обстоювати кого-що або за кого-що: Обстати 

за своє право, Гр. 28. За вбогих обстав, Гр. 32. 
Обтинати, -наю, -наєш і обітну, -нбш. 
Обходити -- це обминати: Бережно обходили 

калюжу. В Г. з п. -- святкувати: Обходили день 
урочисто ,Діло" Ж 9972. Це мене не обходить 
г. п., треба -- байдуже мені до цього. 

Обцас або обчас м. р. з сер. нм. аббаб?. 
Обценьки, обценьків; п. орсесі, з нм. гапеєв; 

в Г. обценги п. 
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Об'явити війну м., ліпше - оголосити (а не -- 
виповісти п.). 

Овес, вівса, в вівсі, мн. вівса. 
О'воч, бвочу, часте в Г.; на В. У. рідке -- 

тут -- плід; рідко в літ. укр. мові двощ м. р. 
Давнє дкоцік м. р. 

Овощевий, овочбвий -- рідкі слова. 
О'вруч, з О'вруча. О'вруцький. 
О'вшім, бвшем, часте в Г., з п. ом87ет; 

треба -- власне так, а як же, звичайно. 
Огень див. огонь. 
Огидливий, в Г. огидливий. 
Огірок, огірка, огірки, огірками Свідн. 20. 
Оглухнути, оглаухну, оглаух, оглаихла, а не м. 

оглохнути, оглох, оглохла. | 
Огляд; за останній час поширюється вжи- 

вання штучного виразу з огляду на (з м. ,вь 
виду"), треба: через, з, що до: Через доні 
(а не -- з огляду на дощ) не піду до школи. 

Оглядатися ка кого: що: Оглядались на кручу, 
Коц. 21. В Г. огл. за ким-чим: Оглянувся за Ла- 
зарем, а той сидить при столі, Бирч. І. 136. 

Оглядини, оглядин. 
Огневий, огненний а. і огняний. Кидаєм бу- 

рям огнбвий порив, Черк. І. 91. Червона від огня- 
ного світу, Гр. 259. Давнє офгньньй. 

Огонь, огню, огневі, огнбем, або: вогонь, 
вогню, вогнбм; з давн. огнь, що дало дуже рано 
оглнье (звідсі огонь, звичайно на В. У.) і огьнь 
(звідсі огень, часте в Г.). 

Огорбод а., звичайно вживається горбд; але 
в Г. вживають не горбд, а огорбд а. Див. 
город. 

Од звичайна на В. У. народня форма, тут 
форму від знають лише з літератури. Див. від. 

з 
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Звичайно на В. У.: одбити, одбігти, одбірати, 
одвернутись, одвести і т. п. 

Одвірок, з одвірку. 
Одвіт г. м. а., треба -- відповідь (але нар. 

мова одвіт знаб). 
Одвічати, одвітувати а. м., треба -- відповідати. 
Одежа, -жі, або ддіж, р. мн. одбж. Див. одіж. 
Одержати, одержу, одержиш, одержать. 
Один -- ця форма панує на В. У.; в зах.- 

укр. панує -- оден. В давнину було мдин', 
один (звідсі один) і юдьн'ь (звідсі оден). На 
В. У. відома й форма оден, їден, але частіше -- 
один. -- Сам був вдома, а не один м. -- Один 
однбго, один одному, а не один другого, один 
другому м. Розбивали один одному голову, Коц. 
12. Нишком один на одного чигають, Кул. 16. 
Старці йшли один за одним, Фр. 3. Б. 49. Вби- 
вали один одного, Мак. Яр. 150.-- Один, одного, 
одному, а не одного, одному м. 

Одинадцять, в Г. одинайцять або одинацять; 
єдиних на дєсатеє, одиннадцать. 

Одіж, одежі ж. р. або одежа, р. мн. одеж, 
а не одежей. Панську одіж Коц. 39. 

О'дмітка з історії, а не по історії м. Див. по. 
Одна, одної і однієї, одній, одною і однією; 

одна по бдній, а не одна по другій м.; одна бдну, 
8 не одна другу м. -- Сама була в хаті, а не 
одна м. -- Див. один. Бабуся оповідає казку 
одну по одній. Чайк. Од. 48. Почав перебірати 
одна по одній події, Гр. 24. 

Однак, одначе, але, проте, все-таки. Слово 
однак на В. У. не часте, тут частіше одначе; 
в Г. однак дуже часте. 

Однако, однаковісінько; в Г. однаковісько. 
Однаковісінько мені, Шевч. 
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Одне бдного, а не одне другого м.; частіше 
вжив. одне, а не одно. Одне одного Їсть, Гр. 30. 
Стояли одне проти одного, Гр. 40. 

Однімати, одніму, Гр. 303. 
Однолітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Одностайно, в Г. одностайне а. 
Односторонній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Однострій г. п.; на В. У. -- фбрма. 
Одо див. відо, віді. 
Одоєвський, а не Одобвський. 
Одріжняти, а не одрізняти. 
Одружйтися з ким, а не на кому м.: 8інько 

одружився з Гаїнкою, Гр. 70. 
Одступатися од кого-чого: Одступись од землі, 

Гр. 179. 
Одходити, одійти од чого (в Г. часто чого): 

Треба одійти од ями, Ном. 22 13752. Відійшли ко- 
заченьки від села, Метл. 26. 

Одчепитися од кого-чого: Одчепившись од 
запорозців, Кул. 351. 

Одчиняти (в Г. часте -- отворяти) вікна, двері, 
ворота, крамницю; але збори, установи одкрива- 
ють, а не одчиняють. Старший братіку, одчини 
ворітця, Метл. 170. -- Одчинений, а не одчи- 
НЯНИЙ. 

Одягати, одягти кого; одягатися самому в що; 
надягати що. Див. зодягати. Одягнений в що, 
а не в чім: од. в чорне. З тих грошей мав одя- 
гати діти, Гр. 296. Я ось одягнусь, Кул. 246. -- 
дягнений (а не-- одягняний), рідко -- одягнутий. 

Оженити (рідко: женити) кого 8 ким, ожени- 
Тися (рідко: женитися) з Ким, а не на ким м. 

Г. вженити, вженитися. Див. женити. Грицька 
батько оженив, Гр. 64. Оженився з нашою зем- 
лячкою, Чайк. ,На ух." 158. 
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Ожидати г. ж. а.; треба -- чекати, ждати. 
Ожити, оживу, оживбш, оживе, ожила, ожи- 

ли; в Г. ожию, ожиєш, ожиє, ожила, ожили. 
Озватися за кого-що (заступитися): Озвався 

за діти Грицькови, Гр. 292. 
О'зеро, мн. озера, озер або озір; в Г. мн. 

бзера. 
Озиратися (а не озирати) на всі ббки. 
Озівське або Азівське море. 
Означити, в Г. означити. 
Озон, озбну; в Г. бзон п. 
Озьму, озьмбш му., треба-- возьму, возьмбш. 
бй; Ой, гляну я, подивлюся, Піевч. ОЙ, бо- 

лить! В Г. постійно -- йой, п. ід). 
Оказати кому поміч, прислугу м., треба -- 

допомогти, прислужити. 
Окінчення г.; на В. У. закінчення. 
Окіян, а. окедн; окнант, бкишн', 9кєан'ь З Гр. 

Ффиеаубс. 
Око, двійня: вічі, очі, у вічі, в вічі; очима, 

в очах. Сором і в вічі глянути, Гр. 292. Див. очі. 
Оковита, з лат. ациа уїіае; часто вжив. як 

прикметник: оковита горілка; оковитої, оковитій. 
З оковітими горівками, Федьк. П. 4. Благослови 
мені, батьку, оковитої напиться, Макс. 

О'коло г. м. а., треба -- коло. 
Оконечно г.; на В. У. -- остаточно, непре- 

мінно. 
Окрестність г. м., треба -- окблиця. 
Окрім кого-чого, частіше-- крім; в Г. часте 

окроме а.; окромі. 
Округа ж.р., в Г. дкруг м. р. п. м. а.; давнє 

окрЗги. | 
| Оксамит, аксамить, оксамит", 3 Гр. ббаштою, 
(в шіст ниток: 55 -- шість, шітос -- нитка). 
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Окуляри, окулярів, з лат.; очки м. Чорні очки 
блищали, Коц. 60. 

Олег, кличн. в. Олбже; в Г. Олег. 
Олександер, Олександра, з давн. 'Ялєйіндуг. 

Див. Александер. 
О'лень, бленя, а не олень м. 
О'ливо, олив'Яяний, з давн. 9локс. В Г. блово, 

оловЯяний а. або ційна. Див. цина. 
Олівець, олівця, а не оливець (походить з -- 

оловбць, 9лоєо, бо перше їх роблено з олива). 
Олій, олію м. р. і олія, олії ж. р.; давн. 

олій м. р. 
О'льгович, в Г. Ольгович. 
Ольгопіль, з Ольгбополя, ольгопільський. 
О'маль, обмаль чого. 
Омаста г. п.; на В. У. -- жир, сало. 
Омолитвувати цілу оселю, А. Чайк. На ух. 

139, на В. У. скажуть -- помолитися, посвятити. 
Она, оно, они г. а.; на В. У. -- вона, воно, 

вони. Див. він. 
Онесмілити г.; на В. У. -- зробити несмілим. 
Онещасливити г.; на В. У. -- зробити неща- 

сливим. 
О'ноді, бногди г.з п. опеєда|; на В. У. зовсім 

не відоме, тут тільки -- позавчора. Давнє бфногдні 
визначало тільки ,недавно". 

Онодішний, оногдашний (треба б -ній) г. п.; на 
. У. тільки -- позавчорашній. 

Онук, р. онука м. р. рідше -- унук; з давн. 
веноукь -- внук-- унук-- онук. Див. внук. 

Онука, онуки ж. р., рідше - унука; з дав- 
НЬОГО в'кноука - ВНуКа-- унука-- онука. Див. внук. 
опрощався з онуками, Гр. 271. 

Опанувати кого-що (а не ким-чим м.). Думки 
Опанували його цілком, Гр. 25. 
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Опасти, опадати, опаду, -дбш, -дб, -дуть; 
в Г. опаду, опаде. 

Опатрунок г. п.; на В. У. -- перша поміч, 
перев'язка, огляд. 

Оперти, опру, опрбш, опер голову, а не зіпер 
голову. 

Опертися перед ким або кому а.: Нема вже 
замку, щоб йому оперся, Щур. Рол. 1. 

О'пис, бпису м. р., р. мн. бписів; арх. бпись 
ж. р.; пор. серб. опис м. р., болг. опись м. р. 

О'питний г. м. а.; на В. У. -- досвідчений, 
досвідний. Він досвідчений працьовник. 

Опіка, опікун, опікуватися (може було оп'к- 
ка? пор. п. оріека), рідше опека, опекун (в Г. 
опікун), давнє опєканик. 

Опісля, давн. фпослАЖ, частіше тісля, давн. 
послК; часте й нар. послі а. 

Оплатка ж. р. або облатка, з лат. обіаїа; в Г. 
оплаток м. р. з п. оріаїек. 

Оповідання, в Г. оповіданє. 
Оповідати про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 

Оповідати казок, Чайк. Мал. 95. Оповів про Га- 
расима, Гр. 324. 

Оповісти, оповім, оповіси, оповість, оповів, 
оповіла, -ло, -ли, в Г. оповіла, -віло, віли; прик. 
спосіб -- роскажи, рідко оповіж (в Г. оповідж). 

Оподаль від кого-чого. 
О"пріч кого-чого, рідше -- опрбче (з аналогії 

Й опріче), з давн. дпроче, дпрочь. Опріч мене, Кул. 
311. Опріче справ, Гр. 35. 

Опука див. мняч. 
Опустити, опущу, опустиш, опустять, в Г. опу- 

щу; опустити значить опускати і кидати; пор. 
цікловавь и Фпоусти й, Нестор. Жит. Феод. ХІ в. 
Годину в школі пропустити, в Г. опустити. 
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Зам.: хорий опустив ліжко -- ліпше: встав з по- 
стелі. 

Оп'ять, з давн. 9пать, ще вжив. в деяких 
місцевостях (в Г. часте), але частіше літературне 
зндв, знову. 

Орда, з тюрк. огда; в Г. брда п. 
О'рден з нм. Огдеп. так срб., болг., м.; дістав 

орден за службу; в Г. з п. ордер. 
Орел, вірла; в Г. орев жи. 
Оренда; орендар, -ря; рідко -- аренда, арен- 

дар. Див. аренда. 
Орієнтуватися, а не орієнтируватися м. нм. 
Оркестр м. р. або оркбстра ж. р., з іт. огсре- 

8їга (вимова: оркбстра), а це з гр. доутстод. В Г. 
орхбстра. Пор. болг. оркестьрь, серб. оркестар, м. 
оркестр». 

О'рлій, -ля, -лє або орлиний; давнє доддлій. 
Смілим, орлім оком, Шевч. | 

Орменія, ормбнський, див. Вірменія. Ма плац 
Орменском'. Київ. зап. 1600 р. 

Осавула, осавули; рідше -- осавул; Пане оса- 
вуле Кул. 320 або осавуло; осавуленко, а не осаву- 
ленько. Форми з початковим а: асаул не вживати. 

Освіта -- це розумовий, науковий розвій лю- 
дини; освічена людина -- це людина науково роз- 
винена; освічений може бути невихованим. Не 
плутати з словами виховання, вихований. 

Освітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Освободити а., освободжати (а не освабаджати 

З п. озмарадгад; частіше -- звільнити. 
Освбітись м., треба -- призвичаїтися. 
Осбл, вісла або осла. 
Осбля, р. мн. осель Коц. 7. 
Осібняк г. п.; на В. У. -- осбба, людина. 
Осібняком г.; на В. У. -- окремо. 
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Осінній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. Давнє 
осєнкній. Прийде нічка осінняя, Чуб. У. 26. Осін- 
ня Коц. 49. 

Осінь, бсени, в осени Коц. 49. Гр. 99 (му. 
в осені); бсінню (в Г. осениюа.), але звичайно -- 
в осени. 

Оскаржувати кого в чім; в Г. оск. когоо що п. 
Оскілок, оскілку, а не оскблок а. м. 
Обскома, а не оскбмина м.; п. 5Ккота. 
Ослабати, рідке, звичайно -- ослабнути. 
Ослінець, ослінця, а не ослоднець а. 
Осліпнути, осліпну, мин. час осліп. 
О'ємий а., треба -- вбсьмий. 
Особа, р. мн. осіб. 
Особистий -- це персональний: Це моя осо- 

биста справа; особливий -- це спеціяльний. Не 
плутати цих слів. 

Особливо присл.; в Г. особливе а. 
Осокора, -ри ж. р. і осокір, осокбру м. р.; 

мн. осокобри. 
Оставатися, остаюсь або зоставатися; в Г. 

оставати. Грунти оставали (треба: оставались) в їх 
заряді, Корд. 36. 

Останній, -ня, -нє; в Г. останний, -на, -не. 
У Коц.: останній 12. 56, -ннє 31, -нню 39, -нніх 
91. У Гр.: останньому 229, -нню 229. 310, -нніми 
107. 262. 293. Черк. І. 45: останній. Або: остат- 
ній, .-ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. Див. послід- 
ній. (Остатній раз'. Ключ Роз. 1665 р.л. 116. В ос- 
татній раз, Кул. 246. -- Не вживати слова остан- 
ній в значінні м. остальной: Трох зловили, а інші 
(а не -- останні) втікли. 

Остатися, останусь, останешся, останеться: 
Козаків осталося сорок. В Г. остдти: Козаків 
остало сорок, Чайк. ,да с. 53. Сама бабуся оста- 
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лась ночовати, Кул. 136. Осталася, день і ніч 
воркує, Шевч. 26. 

Остаток і останок, з давн. остат'ьк, остан'к. 
Остентаційно г. п. лат.; на В. У. не вжив., 

тут -- чванливо, невдоволено. 
Остер, Остра, а не Остьор м. У річку Остер, 

Кул. 297. 
Остерегти, остережу, -жвбш, -жуть; з.у. осте- 

речи а. Остерігати кого про що. 
Остигати, остиг, рідше остивати. 
О'сті, бстів. 
Осторбжний г. ж.; на В. У.-- бережний, обе- 

режний, сторожкий. 
О'стрий г. м. а., треба -- гбестрий. 
О'стрів, бстрову; в Г. острбв; острівець, а не 

островець а. 
Остріг, з Острога; остріжський, вимова: 

острізький. 
Оступатися за кого-що: Оступався за правду, 

Гр. 315. 
Осудити, -джу, осудиш, осудять, а не осу- 

ДЮТЬ му. 
Ось а., вісь, бси, віссю, в Г. осею а. 
О'сьде, вимова: бзьде; в давнину було сьдє 

І зад. 
О'сьмий а.; треба -- вбсьмий. 
Осягти або осягнути кого-що. Осягти поля, 

Кул. 225. 
От, аневотм.: От воно що. Отже, а не одже. 
Отаман, отамана, див. атаман. 
Отворити, отвирати г. м. а., в Г. дуже поши- 

рене, на В. У. не вжив., тут -- відкрити, відчи- 
нити, роспочиндти, закладати, починати. Відчи- 
нили двери, ворота. Росплющив очі. Див. одчиняти. 

Отець, вітця або отця, вітцем а. частіше -- 
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батько. На діякона чи священника кажемо отець, 
а на єпископа і вище -- владика; під м. впли- 
вом в Г. кажуть отець зам. владика і на єпископа. 

О'труби г. м. а.; на В. У. -- висівки, ви- 
сівок. 

Отрута, отруїти і отроїти. Вас не отру- 
їть, Кул. 220. Олекс. ХУШ в.: отрЯ8нти 107. 

Отсей, отся, отсе або оцбй, оця, оце (так і ви- 
мовляємо), а не отцей, отця, отце. 

Оттоді, а. оттогди. 
Отут або тут. 
Отчизна див. вітчина. 
Отямитися, але частіше -- опам'ятатися. 
ОФензива г. п. лат.; ліпше -- наступ. 
Орфицер, -цера з фр. Гоїїсівг, англ. ойїйсег; 

в Г. офіцир з нм., а наголос п. 
Ориційний і офиціяльний, а не офиціальний. 
Осіра, офірувдти п. нм.; ліпше -- жертва, 

жертвувати. 
Охлясти, охлянути, охляв. Вже на силах гет 

охляв, Мак. Рев. 57. 
Охота див. лов. 
Охоче (в Г. охочо), дуже рідко одотно (в Г. 

часто). 
Охочий до кого-чого. 
Охрім, Охріма; Єфрем', "Єфоаїн; а не Охрим. 
Оцей див. отсей. 
О'цет, бцту, бцтом. 
Очаків, з Очакова, очаківський. 
Очевидець м., треба -- самовидець, самовидця. 
Очевидний рідке слово, частіше -- Видимий, 

певний. 
Очевидно м., треба -- мабуть, певне. 
Очевидячки, це -- явно, на очах: Очевидячки 

бреше; Нурла опізнився, -- це було очевидячки. 
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Коц. 20; не вживати його замість слова ,мабуть" 
(так часто перекладають м. ,очевидно"?). 

Очерет, мн. очерета Гр. 151. 
Очитаний г. п.; на В. У. -- начитаний. Він 

людина начитана. 
Очі (очи); очима, часом -- вічми; оченята; 

в очах (а нев очбх, очіх, чи в очбех му. а.); очей. 
Див. око. 

Очікувати кого-що, в Г. на кого-що п. нм.: 
частіше -- ждати. Див. чекати. 

О'чко, мн. бчка, рідше -- бчки. Цілував очка, 
Чайк. Ол. 15. Пізня пташка очки дере, Ном. 
Ж 11309. 

Ошибка г. ж., треба -- пбмилка. 
Ошукання г. п.; на В. У. -- обмана. 
Ошукувати г. п.; на В. У. -- обманювати, об- 

дурювати, дурити, манити. 

Пп. 

Па -- кажуть дитині, прощаючись з нею, 
в Польщі і в Галичині. На В. У. цього та не 
знають і з дітьми прощаються, як і з дорослими: 
Бувай здоров. 

Павук, див. паук. 
Паганий, пагано, паганець, походить від ра- 

8148, раєапия, лаєуа»бс; але вже віддавна пишуть 
| поганий, поганкій (бо чуже а часто передаємо 
через о). 

Падати, пасти, падаю, -6ш, падає, падають. 
В Г. постійно вживається паду, падбш, пада, па- 
дуть: марка паде, дощ паде, роса паде, сніг 
Паде, град паде, тріски падуть; на В. У. тільки: 
падаю, падає, падають; дощ, сніг іде. І шумить, 
і гуде, дрібен дошик іде, Пісня. 
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Гадлюка, а не подлюка. 
Падблист г. -- невдалий новотвір (бо о при 

з'єднанні ставимо тільки до іменника), треба -- 
листопад. Див. листопад. 

Пайок м. треба -- пайка ж. р. Я ті шкури 
не зіпсую, свою пайку відбатую, Чуб. У. 1173. 

Пака, з нм. Раск, п. рака, на В. У. мало 
вжив., тут -- скринька, корббка. 

Пакт, з лат. расішт, мн. пакти (а не пакта 
п), це -- умова, договір, уклад, угода, мирова 
угода. Пункт, з лат. рапсбат, -- це частина Чо- 
гось. Пакт складається з пунктів. Не вживати 
слова пакт зам. пункт. 

Паламар, -ра, мн. -рі, з визант. лаоаномаоіс, 
давнє паломонарь, панамарь, пономарь. 

Паланиця г.; на В. У.-- паляниця. Ість книші 
з паляницею, Рудч. Ск. І, 4. Киями замість па- 
ляниць годувати, Кул. 3174. 

Палац, палацу, в Г. палац п. 
Палити в печі, а не -- палити піч. 
Палітурки, палітурків; інколи -- оправа; пе- 

реплет м. Книжка з палітурками, Свідн. 28. 
Палітурня, м. переплетня. 
Паліятив, паліятиву м. р. з фр. райіабйує; 

в Г. паліятива ж. р. з п. раЦцавума. 
Паловниці, паловниць. 
Пальмовий, в Г. пальмовий. Цальмова неділя 

г. 3 т. рашпома піедйгівіа, на В. У. -- вербна 
неділя. 

Пальто с. р. і в літ. мові частіше не зміню- 
ється; в г. змінюється: без пальта, В пальті; так 
само і в народній мові на В. У. змінюється. ВГ. 
інколи ще Й тальтот з п. райо, Куз. 224. 

Паля ж. р. і паль м. р. з нм. Ріабі. 
Паляниця, див. паланиця г. 
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Памороки, памороків. 
Пам'ятати (рідше -- памнятати) кого-що або 

тро кого-що, часом -- за кого-що: Пам'ятати 
бідного або тро бідного; зах.укр. пам'ятати на 
кого-що -- це п.: Пам'ятай на нас Бирч. І. 184; 
в Г. також: Пам. о кім-чім -- це а. м. 

Пам'ятка -- цього слова вживаємо Й на озна- 
чення залишків старовини: Писані українські 
пам'ятки роспочинаються з ХІ-го віку; м. па- 
мятник». | 

Пам'ять, рідше -- памнять. Пам'ять про них, 
Коц, 34. 

Пан, мн. пани і панове (форма панове збе- 
реглася тому, що до недавнього часу вживалася 
як судовий термін на В. У.: пандфкє свддн). 

Панахида, з сер. гр. лагуфуіда, ДавнЄ6 пани- 
Хнда, панахида. 

Пан-Біг г. п.; на В. У. тільки -- Господь Бог. 
Паненя, паненЯяти; рідше-- паня, паняти, мн. 

панята. 
Пані не змінюється: без пані, цій пані, про 

пані; народнє: паня, цю паню. 
Панна, р. мн. паннів. 
Панотець -- це давня назва для священника, 

атакож для старої поважної людини ; паніматка -- 
для дружини священника або поважної людини. 

е вживати вульгарних піп, попадя. Батюшка, 
матушка-- це м. Див. бгомосць п., піп. Панотце- 
вого коня Й немає, Кул. 239. 

Панство, а не паньство (але так вимовляємо, 
давнє паньствс). : 

Панування, в Г. панбванє. 
Панцир, з с. г. нм. раплег, рапсіег; а не панцир. 
Панчоха, р. мн. панчіх, а не панчох; п. роп- 

с7оспа з с. г. нм. рипівспицосі. 
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Папір, папбру, а не папер, бо з нм. Раріег, 
че. раріг; п. раріег; ж. з гр. бумага; мн. папери, 
паперів. 

Папірець, -рця, мн. -рці; в Г. папірець. 
Папіровий, а не паперовий. 
Папіроса, папірбска ж. р.; в Г. папірос м. р. 

з п, раріегов. 
Папуга г. з п. рараєа; на В. У. частіше по- 

пугій, давнє папоугь і папбгай, Нм. Рараєеі, 
з новогр. лаллауйс. 

Пара ж. р. а не пар м. р. м. Пара линула, 
вгору, Гр. 306. 8 козачої одежі йшла густа пара, 
Чайк. Відд. 7. 

Пара, від пару днів, від пару літ, - це м. 
од раги дпі, од раги ай, з нм.; треба - від двох 
днів, від двох літ. 

Парад м. р. з нм.фр. рагаде; чс. і пол. ра- 
гада; в Г. парада ж. р. 

Паразит м. р. з нм. Рагазій (з гр. лаоа- 
сітос). 

Паралєль або паралбля ж. р. 
Паралес, з п. ршате8, а це з лат. риєїПатевз. 
Паралізувати, спаралізбваний; в Г. з п. пара- 

ліжувати, спараліжований. 
Параліч з гр. лаосдисіс, м. параличь; нм. 

рагаїувівз; п. ратаїі?; в Г. з п. параліж. 
Парасбля ж. р. рідше парасоль м. р.; з фр. 

Їе рага5о), п. рата58о). 8 величезного парасоля збі- 
гав струмок води, Коцп. 59. 

ПараФик, парафину м. р. з фр. рагаїїпе; вГ. 
парафіна ж. р. з п. рагайпа. 

Парвеню заг. ролу і не відм., з фр. рагуепи. 
В Г. парвеній з п. ратмепуц82. 

Париж, в Г. з п. Париж; парижський (ви- 
мова: париський, паризький). 
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Паркан, п. і че. раткаг; на В. У. частіше -- 
баркан. 

Паробок, паробка, з давн. паров'ьктв ; частіше -- 
парубок, парубочий; часте вже й парібок, осо- 
бливо в 

Пароль м. р. або пароля ж. р. 
Парох г. п.; на В. У. -- священник, прихбд- 

ський священник. 
Парохія г. п.; на В. У. -- прихбд, рідше -- 

парафія; парафіяльний. 
Парта, з фр. -- лавка в школі. Жовто пома- 

льовані парти, Коц. 47. В Г. лавки. 
Пасажир, пасажира з нм. Разбаєтег, так м., болг. 

і чс.; в Г. пасажер з п.-фр. 
Паска, арх. пасха. 
Пасквиль, з нм. Раздції; часом з п. пашквіль. 
Пасмо, р. мн. пасом; а не пасмо. 
Пасти що: пасти коні, вівці; коні паслися 

на траві (в Г. коні пасли траву, -- це п.); кінь 
їв траву або кінь пасся на траві (в Г. кінь пас 
траву, Мак. Яр. 41). Кінь пасся на волі, Кул. 248. 

Пастир, -ра, в Г. пастир; пастирський, в Г. 
пастирський. Пастир, а не пастор. 

Пастор з нм. Разфог -- протестантський свя- 
щенник; не вживати цього слова замість пастир-- 
духовна особа, пасткірь. 

Пастух від свиней г. Куз. 164; на В. У. -- 
Пастух свиней. 

Пательня п.; на В. У. -- сковорода. 
Патент, з фр. рабепі; в Г. патент п.; мн. па- 

тенти, а не патента п. 
. Патик г. п.; на В. У.-- кусок дерева, поліно, 

КІЙ, палка. 
Патли, без патлів. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 18 
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Патрахйль м. р. давнє патраунль або петоа- 
Хнль з гр. блитоаді)ло»; давнє було ж. р. Див. 
єпитрахиль. 

Патрет нар. не вживати; літературне -- 
портрет. Див. портрет. 

- Патріярх м. р.; а не -- патріярха а. п. 
Патруль м.р. з фр. райтоціПе; 1 патруля ж. р., 

так в г., ерб., че. 
Паук арх.; звичайно -- павук: Павук снував 

павутиння, Коц. 47. 
Пафос, з гр. лФаФос; патетичний, а не пате- 

ТИЧеський м. 
Пахнути, пахну, -неш, пах, пахла, пахли; 

в Г. пахніти, пахніли. 
Пахощі, пахощів, а не пахощей. 
Пацір г. п.; на В. У. тільки -- молитва, 

Отче наш. 
Паша тур.; в Г. паша п. 
Пашня, р. мн. пашень. Поміж  пашень, 

Свідн. 45. 
Пашпорт і паспорт, з нм. Раєзврогі; п. ра87- 

рогі, 4 не пашеподрт (з фр. раєзверогі); інколи 
паспбрт, пашпобрт з фр. 

Паяц, паяца м. р з нм. Ра)д220; в Г. 
паяц п. 

Певне, рідше -- певно. 
Певний або певен кого-чого: Певний світлої 

будущини, Леп. З ж. 29. Був певний остаточної 
побіди, Бирч. І. 119. То був чоловік, певен себе, 
Чайк. Мал. 6. Рідко -- певний в чім: А чи ти ж 
пбвен у своїх надіях, Кул. От. 39. 

Певнісінький, в Г. певніський. 
Пегас гр. через фр. Рбєа5е; в Г. пегаз з п. 

Река7. 
Педагог з гр. лагхдасуфудс, а не педагог. 
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Педаль, педалі ж. р. з фр. рбеда!е; в Г. педал 
з п. редаї. 

Пейзаж, пейзажу з фр. раузаєв через нм. 
Пекар, -ря; в Г. пекар. 
Пекельний, давнє пєкблньй; В Г. пекольний. 

М. Стар.: Ворог пекельний. Шевч. 54: Дивіться, 
що роблять пекельнії діти. 

Пекти (в зах.-укр. печи), печу (а не пеку м.), 
печеш, печуть (а не пекуть м.); приказ. сп. печи, 
а не пеки м.; печений. 

Пеликан і пелекан, з гр. лелека», лат. реіе(і)- 
сапи8. 

Пелопонес, -су, ПеЛлолбдутцвос; в Г. Пельопо- 
нез п. нм. 

Пензель, пензля. 
Пенсіонер, з фр. репзіоппаїге, нм. Репзбіопіг; 

в Г. пенсіонар з п. реп8)опага. 
Пенсія -- вислужене урядове утримання, яке 

одержує бувший урядник, не виконуючи служби; 
в Г. з п.-- взагалі утримання, плата. Він старий 
уже, -- живе лише з пенсії. 

Пень, пня, пнем, а не пньом. 
Пергамен (від назви міста ШПШгеоуднос); рідше -- 

пергамент або пергамин. 
Перебачати, пробачати, прощати. ШЙєрєкачилик 

6м8 грїуй вбги? Ключ Роз. 1665 р. л. 19. 
Перебігти, зах.-укр. перебічи а. 
Перебірати, зах.-укр. перебирати; 
Перевезти, перевезу; в Г. перевезу. 
Перевертень, пербвертня; в Г. перевертень. 
Перевесло; в Г. -ло; або повербсло. 

, Перевести, це -- змарнувати, втратити: Я пе- 
ревів день (це -- втратив, змарнував день). В Г. 
перевести -- провести, прожити: Не могли пере- 
вести (на В. У. -- провести) закона на зборах, 
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Корд. 10. Я весело перевів (на В. У. -- прожив) 
свята. 

Перевищати, в Г. перевисшати, на міліон, 
а не о міліон п. 

Переворот; в Г. переворот. . 
Перед кого-що: Побачив перед себе Івгу, Гр. 

28; або перед ким-чим. В Г. вживають перед зам. 
від: Втікали перед визиском павів, Корд. 87 
(ліпше б: від визиску панів). В Г.: перед двома 
днями, на В. У.: два дні тому (а не -- тому на- 
зад м.). 

Передавати щось ким, а не через кого: Пе- 
редав сусідою грошей. 

Передвидіти, передвиджувати а. г. п. м.; 
ліпше -- передбачати. 

Передвічний, -на, а не передвічній. 
Передвчера, передучера г. п.; на В. У. -- по- 

завчбра. 
Переддень, передбдня, на передодні. 
Передержка м., треба -- пбправка (в школі). 
Передній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не; давнє 

пєоєдьній. С переднього лиця, Кул. 81; передніх 
Коц, 20. 

Передо мною, передо всіма; в Г. переді мною, 
переда? всіма. 

Передом, частіше -- попербду. Попереду До- 
рошенко, Пісня. 

Передражнювати, а не -знювати; передраж- 
нила Коц. 59. 

Передше г.; на В. У.-- попербду, перед тим, 
перше. 

Передягтися або переодягтися. 
Перейняти, перейму; в Г. переймити. Перей- 

мити провід г., на В.У.--взяти провід; пер. ста- 
новище посла г. на В. У. -- стати послом. 
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Перейтися г., на В. У. -- пройтися. Обід пе- 
рейтнеов весело г., на В. У.-- обід пройтов весело. 

Переконатися в чім; в Г. о чім а. п. Переко- 
нався в зраді. 

Переляк, часом -- пербляк. 
Перелякатися кого-чого; перелякався, в Г. 

перелякся або злякся. 
Перемагати, а не перемогати ; перемогти (зах.- 

укр. перемогчи, перемочи а.), перембжу, а не пе- 
ремогу м.; -жеш, перембжуть, а не перемогуть гм. 

Перемишель, з Перемишля. Пербмиський. 
Перемінка (в школі) м. ліпше -- перерва; 

в Г. перерва, павза; н. рг2егма, рігебіалек, 
ралуза.. 

Перенестися г. : Перенісся до Київа; на В.У. -- 
переїхав, переселився. 

. Перенйти, переняла, -ли; в Г. переняла, 
-НЯЛИ. 

Перепадати, перепасти, перепалу, -деш. Вне- 
сок перепав ,Укр. Г.« Ж 190. На В. У. -- вне- 
сення одпало. 

Перепел, перепелиця; в Г. перепел. 
.  Перепинити науку, роботу г.; на В. У. -- спи- 

нити, припинити. 
Перепис м. р., арх. перепись ж. р.; але вже 

вдавнину було пр'кпись М. р. 
Перепрашати г. п., треба -- перепрошати. 
Пербпустка ж. р., а не пропуск м. 
Перерва ж. р., а не перерив м. р. мк. 
Переробляти, в Г. перерабляти з п. рггегабіає. 
Пересаджувати, -джую, -саджений. 
Пересісти на віз, в Г. пересістися. Пересівся 

Га В У. -- пересів) на вигідні сани, Бирч. 

Перестерігати часто з п. вживають зам. осте- 
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рігати: Він перестеріг (треба -- остеріг) мене. 
Хто остеріг.вас, Кул. Так само треба казати осто- 
рога, а не пересторога п. 

Перетинати, перетинка. Перетинали рожеві 
скелі, Коц. 9. 

Переходити; в Г. переходити; переходжу, 
переходиш, перехбдять, перехбдячи (а не перехо- 
дючи миу.). 

Перечити в чім або чого: Я тобі цього не пе- 
речу. В цім тобі перечити не стану. 

Первчитися про кого-що; в Г. о кого-щоа. п. 
Перешкоджати; в Г. перешкаджати з пт. рг7е- 

87Кадзаб. Мені перешкодили, а не -- я був пе: 
решкоджений. 

Перина, спить на перині, в Г. під периною 
(бо в Г. периною накриваються, чого зовсім не 
знають на В. У. - тут сплять на перині, покриваю- 
чись ковдрою). Див. перо. Пірина -- одно перо. 

Період м. р. з гр. леоіодос; в Г. періб- 
да ж. р. 

Перкаль і перкаль м. р. з фр. регсаїе; пер- 
калевий, а не перкальовий. 

Перло с. р. але частіше вжив. у мн. перли, 
а не перла; р. мн. пберел, рідко -- перлів. Сльози 
як перло, Ном. Ж 2872. На шиї мала низку пе- 
рел, Свідн. 3. Перлобвий. 

Перо або піро (з аналогії до тр), р. мн. пір, 
а не пер; пірина -- одно перо. Давнє перс. 

Перс, перси, персів; в Г. Перз, Перзи, Пер- 
зів нм. 

Перса і перси, р. пере, давн. перси -- груди. 
Тепла, як перса дівчини, Коц. 28. 

Персія, в Г. Перзія нм.; Перейда, Пеосіс. 
Персонал, персональний з лат. регвопаїів8; 

в Г. перзональ, перзональний з нм. 



Персонификація, з лат. рег5опа, в Г. перзоні- 
фікація з мм. 

Персонификувати, в Г. перзоніфікувати з нм. 
Перстінь або перстень м. р. р. персня, пер- 

снем, мн. перені, перснів; в Г. перстень, перстеня, 
перстенем, мн. перстені. Давнє прьстьнь, пєрстьнь, 
пєрстна і перстєна. 

Перський, рідше персідський (від старої назви 
Персії -- Персида). 

Перце г. а.; на В. У. -- пірце. 
Перший, а не первший н. Перш за все (рідко: 

перше всього). Вираз -- ,в першій лінії" треба 
зробити -- це герм.: іп ег8фег Гіпіе. 

Пес, пса, псом, давнє пєсь, загально вжи- 
ване в Г. слово; на В. У. не часте, тут частіше - 
собака: Бреше, як собака. Собачий, в Г. песій. 

Пестощі, пестощів. 
.Пестрий г. м.; на В. У. -- рябий. 
Петербург, -бургу -- нм. назва; Петроград, 

"ду -- слов'янська назва. Петербурзький. 
Петро Кул. 382, а не Петр а. 
Пех г. з п. респ: Маю пех; на В. У. незна- 

ний вираз, тут -- мені не ведеться, мені не ща- 
стить. 

Печать, -ті ж. р. печаттю, в Г. печатею а. 
Печера, а не печара му. 
Печерське, рідше -- Печерськ. 
Печиво, в Г. печиво. 
Пивниця г.; на В. У. -- погреб; див. льох. 
Пил, пилу м. р., а не ж. р. м.; мн. пили. Чи 

ти милий пилом припав, Пісня. 
Пилат, Пілать, Піддтос; в Г. Пілат з п. 
Пилип, арх. Филип ; Філін, ФіЛіллос. Грамота 
р.: Пилипова рЗда. 
Пилипівка Гр. 282, а не Пилиповка с. 

1394 
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Пильний, а не пилний. 
Пильно присл., а не пильне а. 
Пильність ж. р., пильности, пильністю. 
Пильнувати кого-чого; Пильнуйте поля й гір, 

Щур. Рол. 73. Пильнувала кожного його руху, 
Гр. 314. Рук пильнуй, Свідн. 11. 

Пиренбї, з Пиренбів. 
Пиріг, пирога -- спечене з чимсь (з яблока- 

ми, мнясом, маком і т. п.) в печі тісто. Давнє 
пное значило -- пшениця, а пироги -- пшенич- 
ний хліб; звідсі птирувати -- їсти пироги. В Г. 
пиріг -- вареник, це з п. Поставила козаченьку 
пиріг на талірці, Мет. 90. Плаває, як вареник 
у маслі, Ном. М 1721. 

Пироксилйн, пироксилину м. р., з гр.; в Г. пі- 
роксиліна ж. р. з пт. рігоквуїїпа. 

Пирр, король, Пиррова побіда; в Г. Пирг, 
Пиргова з нм. Буттіов гр. Пиббос. 

Писання; в Г. писанєе. 
Писар, -ря, писарем (а не писаром), мн. писарі. 
Писати до кого або кому. Писати, пишу, пи- 

шеш, пишуть; в Г. пишу. Писати українською 
мовою, а не на укр. мові м. Писати про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. Писати про пригоду, Гр. 186. 
Писати на адресу, а не по адресі м. Писати з ве- 
ликої букви, в Г. великою літерою з п. різас 
уліеїка ШПебега. 

Писемний -- поданий не устно, а на письмі, 
написаний; письменний -- грамотний. Писаний 
акт. Він чоловік письменний. 

Письменство, в Г. -вб. 
Письмо, р. мн. письом, а не письм; див. лист. 
Питати кого про що, часом -- за кого-що; 

в Г. за ким-чим або о що. Питав про здоров'я; 
Кул. 177. Слова питати і питатися треба розріж- 
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няти: питати -- молодшого, а титатися -- це 
просити поради або дозволу: Спитай хлопця, чи 
питався він батька. -- Питати учня з історії, а не 
по історії м. Див. по, спитати. 

Питаюче, в Г. питаючо. 
Питель, питля; п. руєеї з с. г. нм. Біціеі. 
Пити, п'ю, п'єш, пила, пили; в Г. пила, пили. 

Пити на здоров'я; див. чарка. 
Пиха, в Г. бута п. 
Пифагор, Пидагдбо", Подаудбоас; в Г. Пітагор п. 
Пйфія, Пидїл, Подіа; в Г, Пітія. 
Пищати, пищу, -щиш, пищать, а не пищуть. 
Пі : піб'ю, пігнати, підратись, підрати, пізвати, 

пізнати, піймати, піпхнути, пірвати, післати, пічну, 
пішлю, -- це звичайні в Г. форми; на В. У. їх 
не знають, тут вони починаються з то-: поб'ю, 
погнати і т. д., і дуже рідко з ма-. 

Пів пишеться разом зо словом, до якого від- 
носиться: піваршина, півдня, північ, півроку, пів- 
яблока, півтретя. | 

Південь, півдня. Див. полудень. 
Півень, півня -- загальне на В. У.; давнє п'К- 

тєлиь, че. Кориі, п. Коси; зах.-укр. когут. 
Півець, півцЯя г. а., на В. У. -- співбць, спів- 

ця: Замовк співець, Осн. 1862. УПШІ. 11. 
Північний, а не -ній. 
Півтора вживаємо при м. та сер. роді, а тів- 

торі при жіночім роді; при цьому іменника ста- 
Вимо в родовім відмінкові однини: півтора дня, 
півтора яблока, півтора року, півтори доби, пів- 
тори. сотні, півтори милі, півтори тисячі (а не пів- 
тора тисяча). В Г. вживають півтора і при жін. 
р. -- це п.: Півтора доби, Чайк. Відд. 72, Півтора 
сотні Мак. Яр. 70, Півтора милі ,уУкр. Гол. 203. 

Півторарічний, -на, -не. 
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Пігулка г. з п. рієша; на В. У. -- пилюля, 
з лат. ріїшіа, фр. Іа ріїшіев, че. ріїшіКа. 

Під чим (а не -- під що) класти, покласти, 
вішати, повісити, стати, поставити, сісти, посадити 
іт. п.: Поклав сокіру під лавкою; див. класти. -- 
Під гбру йти -- це вверх, вгбру (в мові м. це вниз, 
додолу). 

Підборідок, підборідка або підборіддя; в Г. 
підбородок, підборіде. 

Підвишка; в Г. підвижка з п. родууу?Ка. 
Підвищення; в Г. підвисшенє; підвищати. 
Підвода, р. мн. підвід. 
Підгір'я, рідше -- підгірря. 
Піддати, піддаси; в Г. піддаш. 
Піді : підібгати, підігнути, підібрати, підігнати, 

підізвати, підіймати, підійти, підіпру, підіпняти, -- 
це звичайні форми в Г.; на В. У. вони мало або 
зовсім не вживані, тут подо-, рідше птідо: підобга- 
ти, підобрати, підогнати, підождати, подождати, 
підопре, підорвати, підоспіти, підотнути; рідко 
піді: підіймати, підійти. 

Піднести, піднесу, піднесений, а не піднеся- 
ний; в Г. піднесу. 

Піднімати, -маю, і підіймати, підіймаю, Коц. 

Підносити, -ся; в Г. підносити, -ся. 
Підняти, -ся, підніму, підняла, -ли; в Г. підня- 

ла, підняли. Встань або підведись, а'яе піднімись. 
Підождати кого, в Г. на кого п. нм. Підождати 

батька. 
Підозрівати кого в чім; в Г. під. кого ощо, -- це 

п. Його підозрівали в зраді. 
Підозрілий в чім; в Г. під. о що, -- це м. 
Підоймати г., на В. У. частіше піднімати, пі- 

діймати. 
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Підошва, мн. підошви, підошов. 
Підпис, підпису м. р.; арх. підпись, -сі ж. р. 

Читатиме підпис, Кул. 101. Ось його підпис, Фр. 
3.Б.71. У Гр.мн.: підписи, підписів 122. Печать 
приложу сь подписом'ь руки, Книга Луцька 1562 р. 

ИСТ с подписом' руки, Київ. зап. 1571 р. Без 
подписб рук, Полт. акти 1665 р. ст. 19. 

Підпірати, підопру, підопре; в Г, підіпру. 
Підпомагати кого г.; на В. У. -- помагати кому. 
Підприємство -- це переклад м. рггедзіеріег- 

8імо; треба -- торгівля, заняття, фабрика, гандель. 
Підрати, підру, підрбш зах.-укр.; на В. У. -- 

подерти, подеру, подереш. Див. дерти. 
Підробляти; в Г. підрабляти з п. родтабіас. 
Підручник чи підручна книжка історії або 

з історії, а не по історії м. 
Підупадати на силах. 
Підходити, прик. сп. підходь; підходити до 

кого; підходити кого -- це обманювати. 
Підчеркувати, підчеркнути г. м.; на В. У. -- 

підкрвбслювати, підкреслити. 
Піжмурки, -рок. 
Пізній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. Пізнього 

Гр. 231, пізньої Коц. 39. Давнє поздьній Ї -ньй. 
Піймати, піймаю, «6ш, -ють. 
Пійнати, пійму, частіше -- поняти, пойму віри. 

. - Пійти, пійду (так в Г.), але частіше -- піти, 
Піду (так на В. У.). Піти полем, а не по полі м. 
ІТИ по що: Пійде по лихо, Щур. Рол. 82. Див. по. 

Піклуватися, -луюсь. 
Пімста г.; на В. У. частіше -- помста. 
Пімстити г. на В. У. частіше -- помстити. 

Помстити на кому що: П. на ворогу кривду свою; 
помститися над ким за що: Помститися над воро- 
ГОМ за кривду свою. Помстився над ними, Гр. 257. 
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Арх. помстити кого-чого або кого-що: ЇЙз"т пойд8 
вть полокци поместикгь сорома Іпат. літ. 491. Страшно 
ті кривди пімстить, Фр. ,З верш." 26. 

Піп, попа, давнє поп. З Гр. лаліс, -- тепер 
слово вульгарне, ліпше -- панотець, свчніщенник. 
Див. панотець. 

Пірвати, пірву, пірвбш -- це подерти. В Г. 
вживають пірвіти зам. схватити, взяти: Пірвали 
в неволю, -- це п. 

Пірнати, пірнути. Пірнаючи в море, Гр. 25. 
Пірце, р. мн. пірбць; а не перце. Див. перо. 
Пісенька, в Г. пісовька. Пограємось, погу- 

ляймо, та пісеньку заспіваймо, Шевч. 3. 
Післанець, післанцяЯя, а не посланець а. 
Післати, частіше -- послати; п. до кого за 

ким-чим або по кого-що. П. почтою, переказом, 
а не то почті, по переказу м. 

Після визначає тільки по: Після Великодня -- 
це: по Великодні. Як істься смашно після тяжкої 
роботи, Гр. 259. Після цього всім стало весело, 
Гр. 85. Як тут гарно після спеки, Гр. 45. Скакали 
після екзамену, Свідн. - В Г. постійно вжи- 
вають після як п. я. після умови (треба: по 
умові), п. моїх сил (по моїх силах), п. мене (по 
мойому), п. мобї думки (на мою думку), п. наших 
поглядів (на наш погляд), п. закону (по закону), 
Див. послі. 

Пісня, піснею, р. мин. пісень, піснями. Пісня 
про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Арх. форми -- 
піснь, п'кснь, пісньми. Це тро тебе та про мене 
пісня, Гр. 111. 

Пістолбєт, р. мн. пістолбтів, а не пістолет. 
Піти, піду, -дбш; в Г. звичайно пійти, пійлу, 

пійдеш. Піти по воду, див. по, пійти. 
Пітьма, а не пітьма. 
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Піч, печі ж. р. (а не пєцм. р. п.), піччу (в Г, 
печею а.). Вступали у піч роспалену, душну, Коц. 19. 

Пічну, пічнеш, пічне г.; на В. У. почну, поч- 
неш, почне. 

Пішки, а не пішком м.; в Г. часто пішо п., 
піша п. піхботою пт. За кусок кишки сім миль 
пішки. Було в мене троє коней, тепер хожу пішки, 
Гр. ПІ. 200. 

Піданство а. г.; на В. У.-- п'янство; піяцтво. 
Піяти, пію, пієш, піяв, піяли г.; на В. У. -- 

співати. Піяли кури Чайк. Мал. 137, на В. У. - 
півні співали. 

Плавати, пладваю, з давн. плавати; також -- 
пливати, пливаю з давнього памватн (плбвати 
му.). Плавай, плавай, лебедонько, по синьому мо- 
рю, Шевч. 28. 

Плакати, плачу, плачеш. Плакати то кому 
або за ким: Плакали за нею, Гр. 54. Ілакали по 
нєй Пересопн. бв. 1556 р. Лк. 39. Чайка скиглить 
літаючи, мов за дітьми плаче, Шевч. 32. -- Пла- 
катися на що: Все на ворога плачуся. 

Плата за науку, а не платоучення чи право- 
учення (м. вульгарне). 

Платок а., частіше -- хустка рум. 
Платон, Платиін'ь ; в Г. з п. Плято або Плятон. 

. Плахта, це -- самодільна вовняна незшита 
спідниця; в Г. плахта -- це рядно або кусок по- 
лотна. Р. мн. плахот. 

Плачучий, рідше -- плачущий. | 
Плащ г. п.; на В. У. -- пальто; на В. У. 

Плащ -- це верхня одежа від дощу чи пороху, 
З рукавами, або без них. На теплу ж верхню оде- 
жу кажуть пальто, з фр. 

. | Плебанія г. п. лат.; на В. У. не відоме, тут -- 
ДІМ, обістя священника, (попівство). 
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Плеканє г. мм.; на В. У. -- виховання. 
Плекати г. з нм. рйесеп; на В. У. -- вихбву: 

вати, пбстити, культивувати. 
Племенник див. сестринок. 
Пленум м. р. і відмінюється: пленуму, плену- 

мом; в Г. з п. пленум с. р. і не відмінюється. 
Плескати, плещу; плбещеш, плещуть. По селу 

про його плещуть, Гр. 150. 
Плести, зах.укр. плести. Таке плести про 

мене, Кул. От. 47. 
Плетений Коц. 11, а не плетяний. 
Плетінь, плетіню, плетінбм. 
Плече с. р. а не плечо ж. мн. плечі (а не 

плеча), пліч (а не плеч) або -- плечбй, плечима, 
на плечах (а не на плечіх му.). Оддав свитину 
с плечей, Кул. 20. Із турецьких пліч, Мак. Яр. 73. 

Пливати див. плавати. 
Пливсти, плисти, пливти, пливу, пливбш, плив, 

пливла, пливло, пливли (в Г. плила, плило, плили). 
Пливсти човном, кораблем, а не на човні м.; плив- 
сти Дніпром, а не по Дніпру м.: Опівночі пливуть 
човни Дніпром, М. Вовч. І. 120. 

Плита, а не плита м. 
Плід, плоду, мн. плоди, плодів (це: давній 

укр. наголос) і плоди, плодів м. 
Пліт, плоту м. р., на плотах (в Г. на плотях). 
Плодитися, плоджуся, плодишся, плодяться 

(а не плодються мжу.), плодЮючий. 
Плодовитість, плодовитости, плодовитістю. 
Пломбувати, а не пломбирувати м. нм. 
Плоський а. г. п. мж.; треба -- рівний. 
Плохий, це -- тихий, смирний, а не злий м. а. 

Плохий чоловік -- це тихий чоловік. 
Плутарх; в Г. Плютарх п. 
Плутон, Плутона. В Г. Плютон м. 
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Плювати, плюю, плюбш, а не плевати м. 
Плюндрувати, плюндрування і пліндрувати, 

пліндрування, -- грабити, пустбошити; з нм. рійп- 
дегп, Рійпдегипє. 

Плясати, пляшу а. г. м.; треба -- танцювати. 
Пляцок г. з п. ріасек; на В. У. -- корж, пи- 

ріг, пербпичка, паляниця. 
Пляшка, в Г. фляшка п. Налив пляшечку, 

Гр. 325. Див. фляшка. 
По в укр. мові вимагає по собі місцевого (а не 

давального) відмінку: по лісах, по долад та го- 
рах, по селах (а не по лісам, по долаж та горам). 

давній укр. мові по вживався і з дав. відмін- 
ком; в мові рос. по вживається лише з дав, а не 
з місцев. відм.: по ліЬсамь (по укр. по ліса). 
У Коц.: по ребрах 44, по селаж 10. У Гр.: по дво- 
раж 112, по кутках 163. У Кул.: по людях 28, по 
губах 401. Прилуцька грамота 1459 р.: по ооуь 
сторонауь. По з прикметником, творячи прислів- 
ник, часто вживається з давальним: по-людсько- 
му, по-божому, по-простому, по-давньому, по-до- 
брому, по-вкраїнському; але часто Й з місцевим, 
напр. у Куліша в ,Чорній Радіє?: по-батьківськи 
66, по-гетьманськи 104, по-козацьки 52, по-лицер- 
ськи 158, по-людськи 91. 122. 238. 285. 378, по- 
шляхбтськи 226 (ці форми повстали через загуб- 
лення кінцевого й з місцевого відм. на -ській, 
До. Олександрію ХУШІ в.: по злод'Ейскій 61). -- 

ти, побігти, ходити, їхати, послати по кого-що, 
2 не за ким-чим: по воду, по сіно. Біг по лікаря, 
р. 309. Параска пішла то Гаїнку, Гр. 274. По- 

слали то Тетяну, Коц. 56. По сіфно тоє послал 
олтав. акти 1668 р. ст. 143. Бігай-но по Тетяну, 

Коц, 46. Йти, їхати, бігти за ким -- це йти, бігти 
ззаду когось; Бігла собака за возом, Дитина плен- 
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талась за (-- ззаду) матір'ю. - Йти, їхати, поси- 
лати, говорити чим (а не по чому м.): говорити 
телефоном, їхати Дніпром, йти улицею,, посилати 
почтою. Хтось улицею йде, Гр. 164. Ишов ули- 
цею, Гр. 64. Пішов улицею, Гр. 115. Козаки чи- 
стим полем гуляли, Думи 126. -- Був питаний 
(або відповідав, одмітка) з історії, а не по історії 
м. -- Частіше: йшов за мною, а Не по мені арж. 
-- На прохання, на просьбу,.а не по проханні, 
по просьбі м. -- Поділ по змісту (а не -- за змі- 
стом): По своєму значінню займенники бувають 
Тимч. 8. По ріжниці пня розрізняємо, їБ. 144. 
Деклінація речівників то характеру кінцівок, ЇБ. 
91. Знати пана по халяві, Погов. - Доктор ор- 
динує в (на В. У. по) діточих недугах ,уУкр. Гол." 
Ж» 229. -- Див. за, на. 

Побачити, побачу, -чиш, побачать, а не поба- 
чуть ми. | 

Побиватися про кого-що, за ким-чим; поби- 
ватися про дітей або за дітьми; в Г. поб.о кого- 
що а. п, ш 

Побігти (зах. укр. побічи), побіжу, -жиш, по- 
біжать, а не побіжуть. Побігти по щось, а не за 
(з ззаду) чимсь: Побігла по воду, Гр. 260. Див. 
по. -- Побіжу, а не побігну п. 

Побіджати, -джу, -диш, побідять, і побіждати. 
Побіля кого-чого: П. хати. 
Побіч кого-чого: П. батька. 
Поблагословити кого, а не кому ю.: Нехай Бог 

поблагословить вас (а не вам п.). 
Поблизу кого-чого: П. хати. 
Поблискування, в Г. полискуванє п. 
Поблискувати, в Г. полискувати п. Зуби по- 

блискували, Гр. 22. 
Побожний, -на, -не, а не побожнай. 
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Побут, бут, яким пббутом; арх. побит, бит 
не ВЖИВ. 

Поважаний, високоповажаний, -- це дієприкмет- 
ники: Поважаний усіма, Щур. Рол. 113. Поваж- 
ний, високоповажний -- прикметники: поважна 
людина; але в листах можна вживати обидвох 
форм: Високоповажаний (або Високоповажний) 
Добродію. 5 

Повбірати, зах.-укр. повбирати. 
Повезти, повезу, -збш; з.-у. повезти. 
Повересло г.; на В. У. -- пербвбело. 
Повертати, повернути, це-- вернути кому що: 

Мене Бог поверне до своєї господи, Лев. Поверни 
колесо; верни мені гроші. Повертатися, це -- вер- 
татися назад: Як з дороги повернуся (а не-- по- 
верну), то з тобою оженюся, Пісня. Сиділа, повер- 
нувшися боком, Гр. 104. В Г. дуже часто (на В. 
У. рідко) під п. впливом зам. повертатися вжи- 
вають повертати. Див. вертати. 

Повергтися а.; треба -- кинутися. 
Поверх кого-чого: П. хати. 
Повечеряти, а не повечеряти. Повечеряли тим, 

що зосталося від обіду, Гр. 68. 
Повз, поуз хати. Див. попри. 
Повздовж чого: П. дороги. 
Повзти, повзу, -збш, мин. час -- повз, в Г. 

повзнув. 
. | Повзйти децизію в справі г. п., ліпше -- ВИ- 

рішити справу. 
Повиж г. п., треба -- вище, повище. 
Повилазити; в Г. повилазити. 
Повинен ти зробити; в Г. часто -- винен п. 

Ив. винен. 
Повинуватися а. г. м.; треба -- коритися, слу- 

хатися. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 19 
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Повиснути, повис, повисли, З давн. покисн8ти. 
Див. висіти. 

Повівати, повіваю, «6ш. 
Повід, повода; мн. поводи або повода. 
Повідбірати; зах.-укр. повідбирати. 
Повідомити, повідомлю, -миш, -млять; в Г. 

повідомити. Пов. про кого-що, в Г. пов. о кім- 
чім а. п. 

Повісити, повішу, -сиш, повісять, а не пові- 
сють; з давн. пожЖксити. Повісити над, під чим 
або на чім: Повісь над лавкою, на стіні; див. на. 

Повісти, повім, повиси, повість, повімо, по- 
вісте, повідять; прик. сп. повіж, але частіше -- 
роскажи, повідай (в Г. повідж); повіджений. 

Повістка ж., треба -- повідбмлення, рідше -- 
повістка. 

Повість про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Повістяр, -ра, мин. -рі. 
Повітря див. воздух. Повітряний (воздухбвий 

або воздушний вже не вжив.). 
Повк, повчбк, в повку; м. полк; але: пол- 

ковник, а не повковник. , 
Повний або пбвен чого: Пливе човен води 

повен, Пісня; або чим: Нею повна вся душа Гр. 
103. Маю повне право м., треба -- все право, всі 
права. 

Повнолітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Поводженє часто вжив. ВГ. за п. ром одлепіве: 

Вів скрізь має велике повбдженє; треба -- успіх, 
вдача. Поводження -- це поведінка: Його пово- 
дження неморальне. 

Поводир або поводар, -ря, мин. -рі. 
Поводитися, повбджуся, повбдишся, Пповб- 

дяться, а не поводються му.; повелося; в Г. по- 
водитися, повблося. 
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Поволі; в Г. повбли. 
Повстання; в Г. повстанє. 
Повстидатися г. п., треба -- постиддтися: Хоч 

людей постидайся. 
Повторяти, повторяю; в Г. повтаряти з п. 

роугбаглає. 
Поганий див. паганий. Паганий на вдачу. 

Паганіший, рідше -- паганший. 
Поганяти, а не погоняти. 
Погасити, -шу, погасиш, погасять; частіше -- 

потушити. Погасіть полом'є, Кул. 12. 
Погибнути, погиб, але частіше -- погинути, 

погинув; погинула, а не погибла. 
Погладити, -джу, -диш, -дять, погладжений. 
Поглибити, "блю; в Г. поглубити а. 
Поглузувати з кого-чого, а не над ким-чим м. 

Із старих поглузував, Гр. 293. 
Поглумитися з кого-чого, а не над ким-чИм м. 
Погнати, пожену, -женеш, -женуть. Див. гнати. 
Поговірка; в Г. поговірка. 
Поговорйити, -рю, -вбриш, -вбрять. Пог. про 

кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Поговоримо де про 
що, Кул. 131. 

Поголоска; в Г. побголоска. П. про кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. 

Погомоніти, -нЮю, -Ниш, -няЯять тро кого-що; 
в Г. о кім-чім а. п. Погомоніли де про що, Сл. 
Гр. І. 374. 

Погонич; в Г. інколи поганяч. 
.  Погорджувати, -джую ким-чим: Погорджує 

цілою радою, Фр. 3. Б. 70. Погорджували тися- 
чолітнім словом, Кул. Хут. п. 122. 

Погострити, -рю, а не поострити; вГ. погострю. 
Поготівля ратункбве г. п.; на В. У. -- негайна 

поміч. 
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Погріб, побгребу, часте в Г. (п. роєтгер), але 
на В. У. звичайно поддорон (хоч в Остріж. Біблії 
1581 р. єсть погрєкь Зам. погрєкєнніє). Див. по- 
хорон, льох. 

Погубити, погублю, погубиш, -блять; в Г. по- 
гублю. 

Погуторити про кого-що: Погуторять де про 
що, Кул. 326. 

Подабати на кого г.; на В. У. - подобати на 
кого-що, бути схожим, похожим на кого- що. 

Подавитися, подавлюсь, подавишся, подавлять- 
ся, а не подавлються. 

Подання, п. родапіе, треба -- прохання. 
Подати, подам, подаси (а не податі), подала, 

-ло, -ли; в Г. подала, подало, подали. 
Подбати про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 
Подвбіння, а не подвоєння. 
Подерти, подеру, подереш, подер, подерла, 

подертий і подраний. Див. дерти. 
Подивляти кого-що г. п.; на В. У. -- дивува- 

тися з кого-чого. Подивляли хлопців г. п.; на 
В. У. -- дивувалися з хлопців. 

Подібний до кого-чого: Подібний до батька; 
рідше: Подібний батькові, а не на батька м. По- 
дібні до себе, Тимч. 109. 

Поділ годин в школі, п. родліаї єодліп; на 
В. У. частіше -- рбспис або росклад годин. 

Поділати по чому (в Г. за чим): Всі слова 
по їх значінню поділяються на 9 категорій, 
Тимч. 7. 

Подіти, подіну, -неш; де я подінуся, в Г. по- 
діюся. 

Подовж кого чого: П. хати. 
Подоптати зах.-укр. п.; на В. У.-- потоптати. 

Див. топтати. 
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Подоріж, подорожі ж. р. а не подорож а.; 
пбдоріжжу. | 

Подорбжній, -ня, -нє; в Г.-ний, -на, -не. Двоє 
подорожніх, Кул. 3, подорожню Коц. 45. 

Подорбжчати (вимова: подорбщати) або подо- 
рожіти; в Г. подорозчати. Подорожчати на два 
карбованці, а не о два к. м. 

Подостатком г. п.; на В. У.-- доволі, досить. 
Подрати, подеру, подереш, подере, подеруть; 

мин. час подер, рідше -- подрав. Див. дерти. 
Подружйитися з ким, а не на кому м. З Ган- 

дзею подружився, Мак. Рев. 34. 
Подумати (в Г. подумати) тро кого-що, в Г. 

о кім-чім. Подумав тро Остапа, Гр. 267. Поду- 
мали про свою голову, Кул. 311. 

Подусйти зах. укр. п.; на В. У. -- подушити, 
подушу, подушиш,-шать. Див. дусити. Він прийде 
та й подушить нас, Рудч. Ск. І. 24. 

Подушка, в Г. подушка; склад слова: под- 
уш-к-а (корінь -- ухо). 

Подякувати кому, а не кого м.: Подякуйте 
Богові, Гр. 141. 

Повма ж. р. з лат. ровта (з гр. лоітиа); ВГ. 
повмат м. р. з т. роетаї. Поема тро кого-що, 
в Г. о кім-чім а. п. Мн. побми, а не поемата п. 

Повт, а не поета п. 
Пожадати чого: Пожадаю долі. 
Пожаліти кого-чого, або кого-що, інколи за, 

по ким-чим. Пожалів рукавиць. 
Пожар, з пожару, мн. -рі; а не пужар ми.; 

в Г. пбжар. 
Пождати кого-що; в Г. на кого-що п. Див. 

чекати. 
Поженити, поженю, пожбниш, поженять; в Г. 

Поженю. 
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Поживати чого: Хліба-соли поживати. 
Пожирати, пожеру, пожербш, пожеруть. Див. 

жерти. 
Пожити, поживу, поживбш, -ва; в Г. пожию, 

пожиєш, пожиє, пожиють. 
Позавидувати на що: Позавидували на твоє 

щастя. Позавидувати на твою красу, Кв. В Г. по- 
завидувати кому чогось: Злий дух позавидував 
їм щастя, Руд. 3. Див. завидувати. 

Позавтрому, му. позавтрьому. Вона завтра або 
позавтру прийде, Коц. 58. 

Позавчора: Зав'яжуся хусткою, як позавчора, 
Лев. І. 196. В Г. бноді п. або передвчбра. 

Позад, позаду кого-чого: Максим держався 
позаду бояр, Фр. 8. Б. 18. 

Позаяк -- штучний г. новоутворений злучник; 
ліпше замість нього вживати бо, того що, тому що. 

Позбутися чого: Того погляду ніяк позбутися, 
Леп. 8 гл. 61. 

Позвати, позову, частіше -- покликати. 
Позволяти; в Г. позваляти з пт. рогмаіає. 
Поздовжній, -ня, -нє, а не -ний. 
Поздоровити, поздорбвлю; в Г. поздоровити. 
Поздорбвкатися з ким, до кого або кому. 
Позимніти г. п.; на В. У. -- похолодати. Див. 

холодний. 
Позйскати г. п.; на В. У. -- придбати. 
Позичати, позичаю, позичаєш чого (а не що); 

в Г. пожичати, пожичаю з п. родуслаб. Позичив 
лантуха, Гр. 184. Позкічниль нам" д, тисач'К рбвлій 
Грам. Волод. 1387 р. У кого грошей позичити, Гр. 11. 

Позичений; в Г. пожичений з т. Позичені 
гроші, Гр. 28. 
г Позичка; в Г. пожичка п. Оддасте позичку, 
р. 88. 
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Позичковий; в Г. пожичковий п. 
Позір г. п., на В. У. -- вид, вигляд. Під по- 

зором г. п., на В. У. -- роблячи вигляд. 
Позірно г. п.; на В. У. -- на погляд. 
Позістати г. п.; на В. У. -- оставатись. 
Позлотити, позлочу (в Г. позлбчу), частіше -- 

позолотити, -ЧУ. 
Позмагатися, а не позмогатися. 
Познайомитися з ким-чим; в Г, познакомитися 

а. м. Учбра я познайбмився з новим лікарем. 
Познання; в Г. пізнанє. 
Познань, Познані ж. р.; в Г. з п. часто м. р. 

Гарна Познань. 
Познати, познаю (а не пізнаж тп.), познаєш 

(а не пізнаш т.), познає (а не пізнасть пт.), позна- 
ють. Познати кого-що з чого або то чому: По- 
знати з мови або по мові. 

Позносити, -нбшу; в Г. позносити. 
Позов про що, за що; в Г. о що а. пт. 
Позолочений, а не позолочаний му. 
Позувати, а не позирувати м. нм. 
Поігратися г. м., треба -- погратися. 
Поїзд з м.; потяг з п. 
Покажчик, а не показчик. 
Показ, на показ. 
Показати, покажу, покажеш, покажуть; в Г. 

покажу. 
Покараіти чим: Покарав Господь таким сином, 

Гр. 267. 
Покаяння; в Г. покаянє. 
Покаятися чого: Покаятися своїх гріхів; рід- 

ше: в чім: в гріхах своїх. Покаявшись своїх грі- 
хів, Щур. Рол. 71. 

.  Покепкувати з кого, а не над ким м. Найду 
жінку, почастую, з вороженьків покепкую, Шевч. 23. 
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Поки; в Г. часто задки, задким; поки в Г. ін- 
коли скорочується в пок. -- Під впливом м. ,пока 
не" і в нас часто пишуть поки не, аж поки не, -- 
тут не зайве: Виспівує та щебече, поки місяць 
зійде, Шевч. 5. 

Покій, покбю -- це спокій, мир; покій, по- 
кбю -- кімната. 

Покійний Гр. 254, покійник; арх. покойний, 
покойник. 

Покірний, покірно Гр. 55, а не покобрний, по- 
корно м. 

Покласти, прик. сп. поклади, покладіть, в Г, 
інколи покладь, покладьте. Див. на. 

Покластися г.; на В. У. - лягти. 
Поклін, поклбну; арх. поклон не вжив. 
Поклінник г. м.; треба -- прихильник, по- 

клОнник. 
Поклонятися і покланЯятися; вже вдавнину 

було поклонитиса і покланитиса. | 
Поклякати зах.-укр. п., треба -- стати на ко- 

ліна. Див. клякати. 
Покращати; в Г. покрасніти а. 
Покривало, а не покривало м. 
Покришка, а не покришка м. 
Покрівля, р. мн. покрівель. 
Покрова ж. р. а не Покрбв м. р. м., і не По- 

крова м. 
Покутувати що і чого: Полтав. акти 1667 р. 

ст. 92: Покбтбючи того скоєго злого учинк8 и гр'ЕХа. 
Покушати г.; на В. У. -- попрббувати. 
Пола, поли, мн. пбли, полів. 
Полагоджений, а не полагоджаний. 
Поламати, -маю рідше поламлю, давнє пола- 

мати; також поломити, поломлю, полбомиш, давнє 
поломити, поломлю. Поламаний, рідше полбманий. 
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Правда поламана, Кул. 306. Поламані двері, Свіди. 
21. Голени поламанс, Нов. Зав. 1581 р. л. 109. 

Поле, на поблі, мн. поля, р. піль або полів 
(а не полей а. м.). З всіх піль відразу війська 
прибули, Щур. Рол. 106. 

Полегшати, вимова: полекшати. 
Полетіти, полечу, полетиш, полетять; в Г. по- 

лечу, полетиш. 
Полив'яний, полив'яник. 
Полин, полину м. р., а не ж.р. м. Був поли- 

ном, Мак. Рев. Гіркий полин. 
Полискувати зах.укр. п.; на В. У. -- поблис- 

кувати. 
Поличок п., че. роїйїбек, по укр. нема сталого 

слова, кажуть:-- поличник, ляпас, ляпанбць, по- 
мордасник. Кажуть частіше: дістав у липе (а не 
дістав поличника). 

Поліг, в Г. поляг. Поліг під Берестечком, 
Кул. 358. 

Поліція, поліційний; рідше -- поліцейський. 
Полковник Кул. 15, а не повковник, хоч ка- 

жемо -- повк. 
Половина більша, половина менша -- мате- 

матично неправильний вираз, треба: частина, біль- 
ша, частина менша. 

Половці, половців; в Г. Половці; ліпше по- 
ловчин, а не половець. 

Положити, положу, полбожиш, полбжать; прик. 
спосіб -- поклади (положи м.); в Г. полбжу. 

Положмитися г.; на В. У. -- лягти. 
Полокати, полбчу, -чеш, -че, -чуть г.; на 

У. -- полоскати, мити. 
Полонизація, ліпше -- ополячення, пбльщення. 
Полотенце, р. мн. полотбнець а.; частіше -- 

рушник. 
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Полотно, р. мн. полотен. 
Полохати, полошу і полбхаю. 
Полуботок, а не Полуботок. 
Полудень, полудня, але частіше південь, пів- 

дня; в Г. полудне, полудня с. р., з п. ротадпіе: 
Ластівки летять на полудне, См. Гр. 46 (- на пів- 
день). Давнє пол8дьнию, полбдєньк, пол'ьдьнь. 
Сонце звернуло з півдня, Гр. 36. На полудень 
поспів додому, Свідн. 45. 

Полудневий, з пол5дьнєкьний а не полудньо- 
вий. Полудневого сонця, Коц. 23. 

Полуднувати, -дную і полуднати, -днаю. 
Полумисок, полумиска м. р. 
Полум'я с. р., з давн. плалльі, полома; В МН. 

не вжив.; в Г. поломінь, поломіни ж. р.; вГ. ін- 
коли вжив. ів мн. (Рава руська в полумях , Діло" 
ХХ 9974). Дим проходив та полум'я, Свідн. 28. Стає 
полум'я, Гр. 96. Клубки полум'я, Коц. 55. Лице 
спалахнуло соромливим полум'ям, Лев. Пов. 102. 
Звір дихав полум'ям, Коц. 54. 

Полька, а не полячка. 
Польовий, Кул. Іов 89. Гр. 230. Коц. 45, а не 

полевий; в Г. часом пбльний а. п. 
Польща, а не Польша м. Польща настане, Фр. 

» З верш." 14. 
Полювання, в Г. польбванє; полювання на 

що, а не за чим (це нм. |асеп пасп): Пол. на 
лисиць. 

Полягти, поляжу, -жеш, -жуть; мин. час поліг, 
полягла, полягли; в Г. поляг. Поліг би головою, 
Кул. 112. 

Поляк, поляка; рідше побляк. 
Помагати, -гаю кому, Кул. 174. Гр. 326. Коц. 

44, а не помогати; в давнину було помагати і по- 
могати. Людям помагаю, Шевч. 27. 
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Помазати, помажу, -жеш, помажуть, помазав, 
прик. сп. помаж; в Г. помазати, помазав, помажи. 

Помалу, а не помало. Помалу йшли, Гр. 112. 
Помаранча ж. р. г. з пт. ротагайста (а це 

з італ. агапсіа, з добавленням рото -- яблоко), 
че. ропгапе. На В, У. не вжив., тут тільки апель- 
сін м. р. або апельсйна ж. р. з гол. арреівіпа або 
з нм. діе Аріеєівзіпе (апельсина в ХУЇ в. вперше 
була вивезена з Китаю, тому й названо її ,китай- 
ське яблоко", біпа, Сбіпа -- Китай). 

Помежи г. а. з давнього помєжи; на В. У. не 
вжив., тут тільки поміж, між. Див. межи. Вода 
розлилася поміж деревами, Коц. 9. Біг поміж го- 
ріхів струмок, Коц. 9. 

Поменшати (вимова: поменьчати жи;.). 
Помер, а не умер м. 
Померки, пбмерків. 
Помиї, р. помий, інколи помиїв. Помий не 

ллють, Свідн. 4. 
Помилити г. з пт. рошуїіс: Помилила дорогу 

додому, Чайк. ,На уходах" 57, - це п., на В.У. 
такого слова нема, тут тільки -- помилитися: Ди- 
вись, щоб не помиливсь, а опісля не журивсь, 
Номис М 5859 (а помилити -- це натерти милом: 
вже помилила одежу). Помилився на зятеві, Гр. 71. 

Помилка; в Г. блуд п. (на В. У. блуд -- це 
перелюбство). 

Помимо г. з п. роштіто; на В. У. не вжив., 
тут -- не зважаючи на що, не дивлючись на що, 
без огляду на що. Див. мимо. 

Поминки, поминок. 
Помисел, пбмислу, 3 давн. польс. 
Поміж кого-що (куди?) і ким-чим (де?), ін- 

коли поміж кого-чого. Поміж людьми блукаю, пі- 
Шов поміж люде. Тече поміж деревами, Кул. 
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130. Стежечка вбігала поміж дербва, Гр. 37. Див. 
помежи. 

Поміркувати про кого-що; в Г.о кім-чім а. пт. 
Поміркуй про те, Гр. 179. 

Поміч, а не попертя г. п.; пбміччу, в Г. помо- 
чею а. При допомозі, а не при помочі м. 

Помічник, помічний, помічниця (вимова: по- 
мішник, помішоний). 

Помножити ха два; в Г. помножити через два п. 
Помогти, поможу, помбжеш, помбожуть; прик. 

сп. поможи, часом -- помож, поможіть, а не по- 
моги м. Зах.-укр. помочи а. помобожу. Поможи 
тобі, Господи, Кул. 253. 

Помолитися за усопшу душу, Кул. 148. 
Помочати; в Г. помачати з п. ротаєлає. 
Помста Гр. 257. Черк. І. 57, в Г. пімста. 
Помстити див. пімстити. Помститись на ньо- 

му, Кул. Ог. 33. 
Помчати, -ся, -мчу, -чиш, -чЧать. Помчати -- 

хутко повезти кого-що; помчатися -- самому хутко 
побігти, поїхати. Сів на коня і помчався як ви- 
хор, Кул. 156. 252. Помчали нас із двора, Кул. 
416. Промчались проз музпки, Коц. 32. Див. мчати. 

Пом'яв і помняв; помну, помнвеш, помнуть. 
Пом'ягшати і помнягшати (вимова: помнях- 

чати або помнякшати). 
Понабірати, зах.-укр. понабирати. 
Понависати, див. повиснути. 
Понад ким-чим (де?) і кого-що (куди?). Хо- 

дить понад берегами, Гр. 111. Пішов понад море. 
Учасників було понад сотню (а не понад сотня 
"Діло" 32 9979), а не -- більше сотні. 

Понаїжджати Кул. 322, а не понаїзжати. 
Понайбільше г.; на В. У. -- частіше, більш 

усього, здебільшого, понайбільше. 
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Понасаджувати, -джую. 
Поневолі а. ж., треба -- несамохіть, невмисне, 

мимоволі. 
Понеділок, понеділка (понедівка му.); в Г. по- 

нбеділок. Давнє понєдЕкльникь. 
Понбже, давнє понвжє, ще часте в зах.-укр. 

говорах; в літ. укр. мові не вживається, тут -- 
тому що, того що, через те що. 

Понести, понесу, -сбшш, -суть, поніс, понбела, 
понбсли; в Г. понесу, понесла, -лб, 

Понести інколи вживають в Г. зам брати на 
себе": Він не поносить за ніщо відповідальности 
»Діло" Хе 9910, треба: він не бере на себе відпо- 
відальности ні за що, або: він ні за що не від- 
повідає. 

Понехати г. п., на В. У.-- покинути, лищити 
без уваги. 

Понижче кого-чого; в Г. понизше. П. хати. 
Понимати г. м., треба -- розуміти. Не розу- 

мію нічого, М. Вовч. ТІ. 13. 
Поновлати; в Г. понавляти з пт. ропаміає. 
Пономар м. див. паламар. 
Поняття, ліпше -- розуміння. Того святого 

розуміння не вмію розумом збагнути, Кул. Пе. 
10. Род. мн. понять, а не поняттів. 

Поотвирати г. м., треба -- повідчиняти. 
Попадя, вульгарпа назва дружини священника, 

давнє попадни, З Гр. лалабій; ліпше паніматка; 
м. матушка. Див. панотець. 

Поперед ким-чим або п. кого-що. Дивився 
поперед себе, Гр. 112. Несли поперед ловцями три 
шкіри, Фр. 3. Б. 29. 

Попередити, джу, -диш про кого-що; в Г. 
о кім'чім а. п. 

Попередній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
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Попереду кого-чого: П. батька. 
Поперек кого-чого: П. дороги. 
Поперечний, -на, -не, рідше -ній. Поперечний 

яр, Свідн. 24. Поперечня перія, їб. 23. 
Поперти -- побігти, наперти, розігнати, ки- 

нути; в Г. вживають ,поперти" як підтримати, 
допомогти, -- це з т. роріегаб. Партія попре пра- 
вительство (, Діло") -- п. допоможе, підтримає 
прав. За це я мав би їх попирати, Бирч. В. Р. І. 
80, треба -- їм помагати. 

Попертя г. з п. рорагсіє; на В. У. -- поміч, 
підмога. 

Попис г. з пт. роріє8; на В. У. -- перегляд, 
впис, опис. 

Попитати, попитатися див. питати. 
Попівна, Гірш од попівен Коц. 49. 
Попід ким-чим (де?) або кого-що (куди?): 

Ходить попід вербами ; Доріжка йшла попід скалу. 
Попіл, пбпелу; ми. пбпів; попілець; попель. 
Попливсти, попливти поплистй, мин. час по- 

плив, попливла, -вло, -вли, а не поплила, поплило, 
поплили м. Див. пливети. 

Пополам м.; треба -- пополовині. 
Пополудне г. п.; на В. У. -- по обіді, час 

пополуднбвий. Сумне пополудне Леп. З гл. 78. 
Поправка, а не поправка; ліпше поправка, 

а не переекзаменовка, м. 
Попращати кого-що г.: Попращав отця ,Гром. 

В." 215; на В. У. цього виразу не вживається, 
тут попрощався (а не попращався) з батьком. 
опрощався з онуками, Гр. 271. Див. прощатися. 

Попри, приїм., відомий в зах.укр. говорах; 
в літ. укр. мові його не вживається; попри кого- 
чого: Шлях вів попри водопад, Франко, ,дфах. 
Берк." 68.; в літ. мові -- коло, проз, біля, повз. 
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Коло намету б'ють у бубни, Кул. 332. Проїздячи 
повз крамничку, Коц. 28. Ідеш проз хату, Гр. 96. 
Промчались проз музики, Коц. 32. 

Попробувати, -бую, -єш, прик. сп. попробуй; вГ. 
попробувати, попробуй. 

Попросити, -шу, -прбсиш, -сять, або попрохати, 
-хадю кого-чого або кого-що. Попрохав того зілля, 
Гр. 323. 

Попрощатися з ким: попрощатися з родиною; 
в Г. попращати кого: попращав родину. Попро- 
щався з невісткою, Гр. 271. Див. прощатися, по- 
пращати. 

Попрятати г. з т. рорггаїає; на В. У. -- 
поприбірати, привести до порядку. Див. пря- 
тати. 

Попукати г. п.; на В. У. -- постукати; ноги. 
попукали г. п.,| на В. У. -- потріскали, полобпа- 
лись. Див. пукати. 

Популяризувати, а не популяризирувати м. нм. 
Пора, в пбру; в Г. пору. 
Порада про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. 

На пораду про справи громадські, Гр. 260. Зро- 
бив за порадою, з поради, а не то пораді м. 

Порадити, пораджу, -диш, -дять, а не пора- 
дють; прик. сп. порадь, порадьте. Порадити кого 
про що: Хто ж порадить сироту, М. Вовч. По- 
радь мене своєю головою, Кул. 188. 

Порадитися з ким про що: Пораджуся з бать- 
ком про недолю свою. З матінкою поражалася, 
Метл. 132. Ото ми з бабою й порадились, 3. 0. 
Ю.Р.І.65. Рідко: порадитися кого: Порадившися 
купця, купив сукна, Чайк. Мал. 121. 

Порадошний му. м.; треба -- дббрий, поряд- 
ний, путній, путящий. 

Пораз г. п., на В. У. -- раз. Дістали пораз 
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перший (на В. У. -- перший раз) свого прези- 
дента, ,Укр. Гол." М 227. 

Порвати, пірвати г. з т. рогмає, треба -- 
схватити; на В. У. порвати -- це розірвати на 
куски. Пор.: Білу бороду порвав, р. Рол. 88. 

Порив. м., в Г. пбрив; на В. У.-- поривання, 
запал. 

Порівняльний або порівнявчий. 
Порівнання, в Г. порівнанє. 
Порівняти, в Г. порівнати з т. рогбупає. 

У Кул.: порівняємо 354, порівнялись 338. 
Порівняти річі між собою, а не з собою. 
Поріг, порбгу, арх. порог. 
Поріжнити, а не порізнити, 
Порічки, порічок, а не порички. 
Поробляти; в Г. порабляти з пт. рогабіаб. 
Порожній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не; по- 

рбжній, а не пустий м. У Коц.: порожній 13. 47, 
порожньому 955, з порожнім 29, з порожньою 48. 
У Гр.: Порожня бочка 14, порожню 329. 

Порозламувати, а не порозлбмувати. Скрізь 
порозламувані скрині, Кул. 358. Див. ламати. 

Порозсипати, вимова: поросипати. 
Пором, давнє пором'ь, прам'ь, а не порон. 
Пороти, порю; в Г. порю; пбротий. 
Порохнявий, зах.-укр. порохнавий. Церква 

стара. аж порохнява, Чуб. П. 192. 
Портрет, портрету, з фр. ротітаїв, а не патрет 

нар. або патреть ж. р. нар. 
Портьє м. р. не відм. з фр. рогбіег (вимова: 

портьбє); в Г. портієр з п. рогі)ег. 
Поруч кого-чого або поруч з ким-чим. Поруч 

з формами, Тимч. 116. Поруч себе, Леп. З гл. 63. 
Посадити, -джу, -садиш, -дять, а не посадють; 

посаджений, а не посаджаний; в Г. посаджу. По- 
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садити на чім, див. на. Посадити хліб до печі, 
в Г. дати хліб до пеца. 

Посварити кого з ким: ,Вороги посварили 
мене з приятелем. Посваритися з ким: Я посва- 
рився з приятелем. В Г. посварити кого: Батько 
посварив мене, на В. У.: батько насварився на 
мене. Посваритися за що, а не о що: Посварився 
за свою комерцію, Гр. 262. 

Посвідчити, -чу, -чиш, -чать, а не -чуть, свід- 
чити, свідчу; в Г. посвідчати, посвідчаю. Листом 
цим посвідчаю г., на В. У. -- свідчу. 

Посейдон, Поосгідфе; в Г. Позейдбн нм. 
Посел п. див. посол. 
Посбельство м». див. посольство. 
Посеред чого: П. хати. 
Посередній, -ня, -нє; посередньо; в Г. -ний, 

-на, -не. Безпосередньо. 
Посесор, -ра, мн. -ри, з лат. ро858е858ог. 
Посиденьки, посиденьків. 
Посидіти, -джу, -диш, -дять, а не -дють, По- 

сидь, 3 посидіти; також: поседіти, -джу, -диш, 
поседь, з корня сєд-. Але вдавнину частіше 
було посід'Жти, посідати. Посидьте, Коц. 28. 

Гр. посидь 199. 235, посидить 190. 
Посідати - це сісти всім Гр. 18, 81; в Г. 

вживають посідати як п. ровбіадаєб: Образованя не 
посідав, треба -- не мав. 

Посідки, посідок. . 
Поскупитися (а не поскупити) чим або на 

що: Бог мені на талан поскупився, Ком. Пр: 
Ж 361. 

Послати, пошлю; в Г. післати; див. пл. П. по 
кого-що: по сіно. Посилати почтою, а не по почті 
м. По сіно тоє послал Полт. акти 1668 р. ст. 143. 
Послали цо Тетяну, Коц. 56. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 20 
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Послі, з послі, але частіше після. Замість 
після, послі частіше вжив. по: по Різдві. Див. 
після. 

Послідній, -ня, -нє; в Г. послідний, -на, -не; 
давнє послікдьній. Послідній частіше визначає 
недобрий, злий: Хиба ж таки я послідніший од 
усіх, Ном. Ж 2039; треба останній, остатній, а не 
послідній а. м. 

Послухати -- це тільки слухати чогось: по- 
слухай, що говорять. Послудгатися -- це приняти 
пораду когось: Послухайся батька. Але часто зам. 
послухатися вживають і послухати. Порадь, я тебе 
послухаю, Кул. 188. Твоєї ради послухають, Кул. 
31 (але чи послухаються -- не відомо). -- Послу- 
хати чого, а не що: Послухай поради. 

Послушенство, з п. роєгаєгейвімо, треба -- 
слухняність, пбслух. 

Послушний кому в чім, часом -- кого в чім. 
Посміятися з кого-чого, а не над ким-чим м.; 

арх. посміятися кому-чому. Посміється з неї, Гр. 
118. Посміялись з козаченька, з хоропіої вроди, 
Метал. 86. 

Пособити, -блю, -сббиш, -блять, ане-блють му. 
Посол, посла, мн. посли, послів; з давн. 

посьли, посоль. В Г посел з пт. робеї або посол, 
пбсла, посли п. 

Посольство, з давнього посьльство, посоле- 
стко, а не посельство з п. робеї8бу о. 

Посперечатися тро кого-що; в Г. о кім-чім 
а. п. 

Поспитати і поспитатися, див. питати. 
Поспішати і частіше -- поспішдтися; в мові 

м. сп'ьшить. Шов не поспішаючись, Гр. 22. Не 
поспішаючись оповідав, Гр. 38. Вони поспіша- 
лися, Коц. 20. 
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Поставити, поставлю, -виш, -влять, а не -Ввлють. 
Поставити на чім, під чим, перед чим (а не на 
що): Поставив на лавці; див. на. 

Постаратися про кого-що; в Г.окім-чіма. п. 
Постарітися або постаріти: ФЗнемощів, поста- 

рівсь, Щур. Рол. 28. 
Постать, -ті, постаттю. Гр. 38. 
Поствбля, -лі ж. р. постелею; але частіше -- 

пдстіль, постелі ж. р. побстіллю; давнє постєль 
і постєлі. Див. ліжко. 

Постепенно г. м.; на В. У. -- ступибво, чер- 
гою, попорядку, помалу. 

Постидитися, давнє  постюдитиса, -джуся, 
-дишся, -дЯяться, а не -дються; в Г. повстида- 
тися п. 

Постити, пощу, пбстиш, постять, або -- пб- 
стувати, а не постйтися а. мж.; вдавнину було 
постити і поститиса. Постимо, як рахмани, Ном. 
Хо 128. 

Постороднній, -ння, -ннє; в Г. -нний, -а, -е. 
Пострадати г. з п. ро5зітадаб: Жовнір постра- 

дав ногу, ,Вперед" 1920 р. Ж 283; на В. У. -- 
стратити, втратити. 

Постригтися; зах.-укр. постричися а. 
Постручати г. а., п. розітасаб; на В. У. -- по- 

скидати. 
Постувати, -тую, -єш або постити. Все посту- 

ють, Гр. 282. 
Поступ, поступу м. р. а не ж. р. м.; давнє 

постіпо було м. р. 
Поступитися ким-чим: Своєю правдою не по- 

ступилися, Гр. 821. | 
Поступок, а не поступок м. 
Посуд, посуду м. р. вже вдавнину був по- 

сбдрь м. р.; вживається й тосу/да ж. р., але це 

Ж 
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з мм. Заходилась всякий посуд мить, Гр, Сл. 
ПІ. 373. 

Посудити, це-- судити кого: Посудим людей 
раз, а люде десять раз, Ном. Ж 7016. ВГ. з п. 
розадліб пишуть: Тебе посуджують о змову, Бир. 
І. 181; треба -- підозрівають. Посудити кого за 
що, в Г. о що а. п. 

Посхнути зах.укр.; на В. У. -- поебхнути, 
посбхти; з давн. посфунжти. Див. сохнути. 

Посядати на чім, а не на що: Посядали на 
лавці. Див. на. 

Потай кого-чого або від кого-чого: Все потай 
вас чинилось, Кул. От. 15. 

Потахати г.: Спалахнув і потах, Бир. ІП. 11, 
на В. У. не вжив., тут -- потухати. 

Потебня, а не Потебня. 
Потекти, потечу, -чеш, -чуть; зах.-укр. потечи а. 
Потихеньку, потихвесеньку; в Г. потихоньки, 

потихонько, потихосеньки. 
Потиху; в Г. потихо. Їде потиху, Черк. І. 78. 

Каже потиху, Кул. 323. 
Потік Коц. 12, з потоку; а не поток а.; поті- 

чок, потічка. 
Потім; в Г. потім, відтак. 
Потоп, потбпу м. р. давнє потоп" було м. р.; 

так в болг., серб., моск. і польськ.; в че. рофора, 
г. потбпа ж. р. Потопом вод окрило твою душу, 
Кул. Їов. 49. Як у дні перед потопом, Морач. 
Мт. 2428, 

Потопати, в Г. потапати а. п. 
Потоптати, потопчу, потбпчеш, -чуть; зах.- 

укр. подоптати п. 
Потрапити, -плю, -пиш, -плять; В Г. потра- 

фити з т. робгаїїс. Див. трапитися. Потрапить на 
свою, Свідн. 44. 
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Потрібно кого-чого: П. світла. 
Потрібувати і потребувати кого-чого, а не що: 

Потр. хліба. 
Потроху, Гр. 25. 130; в Г. потроха. 
Потрутити г. а. під впливом нн. роїга- 

сіє; на В. У. -- поскидати, скинути. Див. тру- 
тити. 

Потужити по кому або за ким: Фа милого, 
як співають, любо й потужити, Шевч. 10. Див. 
тужити. 

Потурати кому в чім: фЗвикли багатирям 
у всьому потурати, Гр. 204. 

Потяг, з потягу, в потязі. Див. поїзд. 
Похва, р. мн. похов, але частіше -- піхва, 

піхов. Докмікши мєча с покоє Олекс. ХУПІ в. 
ст. 99. З піхов шаблі виймайте, А. Д. І. 114. 

Похвала -- давня укр. вимова, нова з м. по- 
хвала. Ключ Роз. 1665 р. л. 17: похвдла. Не плу- 
тати з пбхвалка -- загроза. 

Похибка г.; на В. У. -- помилка. 
Похід, походу -- походка; похід, походу -- 

війна. 
Поховзтися, поховзнутися г.; на В. У. -- по- 

сковзнутися. 
Похорон, похорону м. р. у мн. вжив. рідко 

(похорони, похорон). Хотіли темний похорон од- 
правляти, А. Д. І. 117. В рос. мові лише у мн.: 
похорони. Див. погреб. 

Похрамини, похрамин. 
Поцілувати, (лую, давнє поц'Жлокати; ПОЦІілу- 

ватися, поцілунок; мц. поцілювати -- не літера- 
турне. 

Почаїв, з Почаєва; почаївський. 
Початок, -тку; в Г. початок. 
Почну, почнбш, почне; почав, -ло, -ла, -ли: 
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в Г. пічну, пічнбш, почала, почало, почали. По- 
чати, а не начати м.: Почав хату будувати. 

Почва м., треба -- земля, грунт; давня мова 
слова тпочва не знала. Добра земля; родючий 
грунт. В народній рос. мові слово точви теж не 
відоме. 

Почекай; форми почкай ліпше б не вживати. 
Почерез г.; на В. У. -- через. 
Почесний, а не почестний а. 
Почин, почину; в Г. почин. 
Починати, а не начинати м. 
Почитати а. м.; треба -- шанувати, по- 

важати. 
Почта, вимова: пошта; з іт. робка (з с. лат. 

розіба) через нм. Робі. 
Почтар, -ря, мн. -рі. 
Почтовий, вимова: поштовий; в Г. почтовий. 
Почування; в Г. почуванє. 
Почути про кого-що або що, інколи чого: 

Поч. про нещастя, Поч. пісню, Поч. новин. По- 
чутися, часто вжив. в Г.: В обіймах смерти Олі- 
вер почувся, Щурат, П. про Рол. 61; на В. У. -- 
почув себе. 

Пошукати, -каю кого-чого: Козацької вольно- 
сти пошукали, Кул. 198. ВГ. пошукувати за ким- 
чим,-- це п. розгаКіуає: Пошукувати за людьми 
»Гром. В." 223 (на В. У. -- шукати людей). Див. 
шукати. . 

Пошукування за ким-чим г. п.; на В. У. - 
шукання кого-чого. 

Правда про кого-що; в Г. о кім-чім а. п. м. 
Правда про всіх, Гр. 255. 

Правдоподібно г. п. м.; на В. У. -- можливо, 
певне. 

Правило, давнє прдлейло. 
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Правительство а. м.; з давна вжив. -- уряд 
(посада і урядування). 

Правопис, правбпису м. р.; арх. правопись, -сі 
ж. р.; пор. ерб. правопис, че. ртауоріз. Україн- 
ський правопис, Тимч. 157. 

Прага, в Празі, а не Прага, в Прадзі; праж- 
ський або празький. 

Прагнути чого або до чого: Прагнути до світла, 
а не стрежіти (стреміти -- це стирчати). Світу 
прагнуща голова, Гр. 35. Всі покою щпре праг- 
нуть, Мазепа. 

Празник, а не праздник а.; частіше -- свято. 
Див. свято. 

Практика (вимова: прахтика). 
Пралат див. прелат. 
Пранці, пранців (народня назва для сифилису, 

занесеного ніби французами). 
Прапор; в Г. прапор; з че. ргарог. 
Праск г. з п. рга5к (від нм. ргазбвеїп); на В. 

У. -- тріск, галас, гук, хруск, луск. 
Прасло, мн. прасла, прасел. 
Прасобваний г. п.; на В. У. -- пресбваний ; але 

одіж прасують, прасована білизна. 
Працьовитий, а не працевитий. 
Працювати з цілого серця, зо всіх сил своїх, 

а не цілим серцем. Працювати над чим або коло 
чого (а не по чому м.): Працював над вивчен- 
ням мови. 

Пращатися див. прощатися. 
Пре- рідко творить найвищий ступінь, це а.; 

для цього приєднуємо пре- до першого ступіня, 
а не до другого: пречистий, прехороший, прегар- 
Ний Коц. 7. Пречистого та прегарного борошна, 
Гр. 264. 

Предвидіти г., на В. У. -- передбачати. 
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Предвиженє г.; на В. У. -- передбачення. 
Предмет (а не предмет), з п. ргдедтіов; ліп- 

ше 6: річ, ціль, мета, зміст. 
Предсідатель м. ; треба -- голова. 
Предсідник, новотвір; треба -- голова. 
Представлення м.; треба -- вистава. 
Представлять м.; треба -- мати; Дерево не 

представляє вартости, Щурат, Сл. о п. І. 8, -- 
треба: не має вартости. 

Прежній м., треба -- колишній, попередній, 
перший. 

Президіюм, а не президіум. 
Прелат, з лат. ргавіаіц5, італ. ртеіабо, фр. рге- 

їаї, нм. Раді, англ. ргеїаїе; в Г. пралат з п. ргаїа/. 
Прем'єр з фр. ргегоіег (вимова: премиб); вГ. 

премієр з п. ргетіег. 
Препаранда г. п. лат.; на В. У. -- підготбвча 

пкобла або підготбвчий клас. 
Преларувати, а не препарирувати м. нм. 
Прес м. р. з фр. ргеббе, нм. Ргеббе, чес. ргез, 

болг. пресь, м. пресь; в Г. преса. ж. р. з п. ргева. 
Пресвитер, а не преабітер п. ; прєсвйтєрь, з гр. 

лоєовотедос. 
Престол, престблу, інколи престіл, престолу. 
Претензія, з лат. (5 по ю часом вимовляють як 

з), італ. ргефбепзіопе; пол. ргекепз)а, г. претенсія. 
Префект; в Г. префект п.; з лат. ргаеївсбия. 
Прецінь г. з п. рггесів, ргдесієй; на В. У. це 

слово зовсім не вжив, тут -- одначе, все-таки, 
проте, всеж, ж. 

При не вимовляти як прі. 
Прибервжний, прибережна Коц. 5. 
Прибігти, прибіжу, -жиш, -жать, прибіжи; 

зах.укр. прибічи а. 
Прибіжище а. г. м.; треба -- притулок, приєтанок. 
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Прибірати ; зах-Укр. прибирати. Пр. чого: При- 
бирати різної форми, Тимч. 14. 

Приблйижний, а не приблизний. 
Прибути, прибула, -ло, -ли; в Г. прибула, 

-було, -були. Прибути (збільшитися) чого: При- 
було дня. 

Приватний, -на, -не; рідше -- -ній, -нЯ, -нє. 
Приватне життя, Коц. 39. 

Привезти, привезла, привбзли; а не привезла, 
привезли м. 

Привернути г. з п. рггумутгбсібв, це -- вернути: 
Удалося привернути лад ,Ділоє Ж 9973; на В. 
У. -- вернути, встановити, навести лад. 

Привести до кого-чого; привів, -вела, -ли; 
в Г. привела, -вели. Привести (породити) дитину. 
Приклад навести або подати (а не привести). 

Привилейований або привелейний, а не приви- 
Легирований м. нм. Привилей м. р. 

Привітати, -ся, давнє прик ть, понеКтестко- 
вати; В Г. привитати з витати. Див. витати. Село 
привітало нас, Коц. 28. Привіталися, Гр. 81. При- 
вітне слово, Свідн. 10. Привітай гостей, Кул. 210. 
211. На віки його привітала, Шевч. 8 

Приглядатися або придивлятися до кого-чого 
або на кого-що: На подорожних придивлявся, 
Свідн. 10. Зінько приглядався до сільського життя, 
Гр. 27. Уважно придивлявся до нього, Коц. 30. 
Все придивлялася до невістки, Гр. 162. В Г. по- 
стійно а. п. кому-чому: Приглядався роботі, Мак. 
Яр. 109. Придивлявся роботі, Чайк. На ух. 92. 

Приговір, -вору, і приговор. 
| Пригортатися до кого-чого, в Г. пр. кому а. 
Пригорнися до мене. 

Пригорщ або пригірщ ж. р., р. в. пригорщі. 
Приготбвити, -тбвлю, -тбвиш, прик. сп. при- 
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готуй, приготуйте, а не приготов м.; в Г. при- 
готовити. 

Придатний до чого: Пр. до роботи. 
Придивлятися див. приглядатися. 
Придоптаний зах.-укр. п,; на В. У. -- притдп- 

таний. Див. топтати. 
Придоптати зах.-укр. п.; на В. У. -- притоп- 

тати: Притопчуть козака, Кул. 196. Див. топтати. 
Придорожній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Признака ж. р. а не признак м. р. Тернове 

віття на признаку покидати, ДА. Д. І. 108 
Признатися в чім: Признатися в злочині; ін- 

коли до кого. Ой як вийдеш на улицю, до мене 
признайся, Чуб. У. 85; в Г. пр. до чого: до вини, 
до зради, -- це п. 

. Призначити, -чу; в Г. призначити, -чу, -Чив, 
-чила. 

Призьба, -- так частіше на В. У., з понист"кБа, 
при ізба, в Пат. Літоп. приспа, понсьпла під р. 6496, 
6622 (- 988, 1114 р.); в Г. приспа а. 

Приіменник г., на В. У. -- прийменник, Тимч. 
13. 111. 

Приїжджати Кул. 290. 308. 301, а не приїзджати. 
Приїхати часом вживають невідповідно до 

того, що їхати може. Коні прибули, вернулися, 
а не приїхали. Пароплав прибув чи приплив, по- 
тяг прибув, а не приїхав. 

Приймати, приняти, прийму, прийняв, при- 
нялйи; в Г. приймити, прийму, приймив, прий- 
мила, приймили. 

Приймемо тепер, що ви правду мовите, -- це 
з п.: Рггу)тціту їега7, 2е рап ргамає паомуі, 
а це -- дослівний переклад з нім.: Хертеп міг 
ап, да585 5іе.. Ліпше б: допустімо, нехай, скаже- 
мо, що ви правду мовите. 
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Прийдм до школи або вступ до школи; вступ- 
ний іспит, рідше -- прийбмний іспит м. 

Прийти до себе -- це з нім. 2а 5ісп Копітеп; 
треба -- опам'ятатися. 

Прикажчик, а не приказчик. 
Приказ або приказ; в Г. тільки приказ, але 

частіше -- наказ. 
Прикидатися, -- Прикинулась хороба до ди- 

тини; не плутати з словом удавати; м. прикидн- 
ваться -- це удавати. Упала, а вони регочуться: 
удає, кажуть, удає, М. Вовч. І. 76. 

Приклад, а не приклад; арх. примір. Нехай 
це стане тобі за приклад, рідше -- прикладом. 

Приклякати зах.-укр. п.; на В. У. -- ставати 
на коліна. Див. клякати. 

Прилетіти, -чу, -тйиш, -тять, -тів, -тіла; в Г. 
прилечу, прилетів. 

Приличний г. ж., треба -- пристойний (в дав- 
нину ,приличний" -- це пійманий на гарячім 
вчинкові злодій: Злочинцю, яко приличного, ве- 
дено на шибенецю, Полт. акти 1665 р. ст. 44). 

Прилука місто, нова форма м.-- Прилуки. При- 
луцька книга 1663 р.: Дом' лєжачий є Пормалце. 
Прилуцький. 

Прилягти, приляжу, -жеш, -жуть, мин. час 
приліг, в Г. приляг. Приліг у холодку, Коц. 46. 

Примір а. г. м.; на В. У. частіше -- приклад; 
приміром г, на В. У. -- наприклад. 

Примірати г. з п. рггутіегає; на В. У. -- ледве 
не вмерти, тратити сили, завмірати. 

Примкнути, примкну, примкнув, примкнула, 
-нули; в Г. примкла, примкли. 

Примовлати, в Г. примавляти з п. рггупіаміає. 
Примха ж. р., частіше у мн. примхи, примх Ір. 

106 (але й примхів). До панських примх, Коц. 29. 
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Принаймні, давніше -- принаймній, з рггу- 
партпіє). 

Принести, принесу, -свш, -суть, приніс, -несла, 
-несли; в Г. принесла, -ли, принбсу, принесе. При- 
нбсити шкоду, приносити користь, -- це старі гер- 
манізми: Бгіпєеп Зспадеп, Хиїлеп (може б ліпше: 
дознав, мав з того користь чи шкоду). Принбсити, 
в Г. приносити. 

Принйиманє г. ж., треба -- приймання. 
Принимати г. ж.; на В. У. -- приймати, брати. 
Приняти, прийму, приймеш, приймуть, приняв, 

-ла, -ло, «ли; в Г. приняла, приняли. Рідше -- 
прийняти. 

Припасти, припаду, -деш, -дуть; в Г. при- 
паду, -паде. 

, Припекти, -печу, -чеш, -чуть; зах.укр. при- 
печи а. 

Припетень, припетня. 
Припеть ж. р. назва річки, Припеттю. 
Припис м. р. припису; арх. припись ж. р. 

Приписка, а не приписка м. 
Припливсти, припливти, приплив, "вла, -вло, 

-вли, а не приплила, приплили м. 
Припнути або прип'Ясти, припну, -неш, при- 

п'яв, -п'яла, -п'яли; в Г. припняти, припняв, 
припняли. 

Приповідка, рідше -- приповідка. . 
Припочати г., на В. У. -- припочити. Їм коні 

«припочили, А. Д. І. 135. 
Припутень, припутня. 

.Приректи, -речу, -чеш, -чуть; зах.укр. при- 
речи а. 

Прирівняти, зах.укр. прирівнати з т. При- 
рівняв кишку до собаки, Ном. Хе 7929. 

Природній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, не. 
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Приростати, в Г. прирастати з пт. рггугавіаб. 
Прислів'я, р. мн. прислів'їв. 
Прислухатися до кого-чого: До кожного сло- 

вечка прислухалася, Гр. 116; в Г. прислухатися 
кому-чому а. п.: Прислухався крикам, Чайк. На 
ух. 129. 

Присобхнути, -сбхну, сбхнеші, -сбхне, -сбхнуть, 
присбх, -сбхла, -ло, -ли; зах.-укр. присхнути, схну, 
-схнбш, -схне, -схнуть, присхла, -схли. Давнє при- 
сьунУти, присьун8, присьуло, понсфули. Див. 
сохнути. 

Приспа му. див. призьба. 
Приставати ха що або до чого: Чи можна на 

це пристати, Гр. 18. 
Приставка, а не приставка м. 
Пристерегти, -жу, -жеш, -жуть; зах.укр. при- 

стеречи а. 
Пристробіїти, це -- дострбіти, добудувати: При- 

строїли до хати гарну комору. В Г. пристроїти 
вживають як п. рггу8ігоїб, -- зам. прикрасити, 
оздобити, прибрати: Світлиця Мирослави була, 
пристроєна в цвіти, Фр. 8. Б. 117. Див. строїти. 

Присудити, -джу, -судиш, -дить, -дять, а не 
присудють ми. 

Присутній, -ня, -нє; в Г. присутний, -а, -е. 
Присутність, -ности, присутністю. 
Присяга, рідше -- присяга. 
Присягати мир г. Бирч. ІП. 93; на В. У. -- 

присягати на мир, або: пр. що буде мир. При- 
сягнув, рідше -- присяг; присягла, -ли, в Г. при- 
сЯягла, присЯягли. Часто -- присягатися; в Мові м. 
тільки присягать. 

. | Притиснути, мин. час притис, рідко -- при- 
тиснув; притиснувши. 

Притулити, притулю, притулиш; в Г. притулю. 
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Притча, а не причта. 
Притягнути, притягнув і притяг. В хату при- 

тяг, Гр. 116. 
Прихильний до кого-чого; в Г. пр. кому-чому 

а. До дітей прихильна, Гр. 296. 
Прихилятися до кого-чого: Прихиляються вони 

тільки" до лихого, Гр. 77. 
Приходити, -джу, -диш, -дить, -дять, а не 

-дють, прихбдила, -ли; в Г. приходити, -дила, 
-дили; прик. еп. приходь. Приходити по кого-«що: 
Приходив по гроші за мясо, Леп. 8 ж. 7. 

Причасний а. м., треба -- причетний. 
Причепитися до кого-чого: Чого ти до мене 

причепився, Гр. 61. В Г. причепитися кого-чого 
а.: Причепилась Ясевої Гані, Чайк. Мал. 85. 

Причина, з причини, а не по причині м. 
Причинитися за ким г. з пт. рггуслупіає віе 

74 Кіт; на В. У. не вжив., тут -- просити за 
кого. боронити кого, заступатися за кого, допо- 
магадти. Причинийтися до чого г. п., рггуслупіб 
8іе до слеєо, -- допомогти, докласти рук, взяти 
участь. Причинити кривду м., треба -- скрив- 
ДИТИ. 

Причім, з м. причемь; треба -- при тому. 
Причудь див. прочуд. 
Пришви, прийшов і пришвів. 
Приязнь, -зні ж. р. приязню, в Г. приязнею 

а.; а не приязнь. 
Приятель, приятелька; в Г. приятель, прия- 

телька (такий наголос і в мові м.). 
Прібувати г.: Прібують сили, Леп. 8 ж. 21. 

На В. У. тільки -- пробувати. 
Прізвище, а не призвище (із проз'ьенціє; ТУТ 

о перейшло на 4, пор. прірва). Сказав йому своб 
прізвище, Кул. 250. 
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Прірва, а не прирва (із прорва, проровь; ТУТ 
о перейшло на 4, пор. прізвище). | 

Про. В давній мові, як церковно-сл. так і укр., 
був дуже поширений місцевий відм. з приїіменни- 
ком о чи об по дієсловах говорити, питати, рос- 
повідати і т. п. Але це о вживалося переважно 
в мові літературній; в мові ж живій з найдавні- 
шого часу на Вкраїні звичайно було не о, а про 
(рідше -- за), напр. ще в Слові о полку Ігор. 
ХП в.: Начаша кнази про малоє сб вєликоє мл'ь- 
вити. В теперішній час на В. У. таке о зовсім 
зникло, панує про, і це про єсть характерна ознака, 
нашої укр. мови. В ,Чорній Раді" Кул.: Що про 
те балакати 162. 164. 401, Сомко про те не думає 
182, Про яких се ти людей говориш 224, Не пе- 
рестав думати тро Січ 224 і т. п. - В літерат. 
мові в Г. звичайно панує о, а не тро, -- це не 
тільки а. але й т.: благав о поміч, Мак. ЯР. 
210. -- В живій народній мові вживають частіше 
за: За їх Бога благати, Думи 87. 

Про, приставка, інколи в Г. замінюється на 
пере: пройшов вечір (в Г. перейшов), провів ве- 
село Різдво (в Г. перевів), рано треба пробудитися 
(в Г. перебудитися). 

Про в живій укр. народній мові часто вжив. 
замість для, на, і цього треба частіше вживати 
і в мові літературній - Сорочка про смерть, Хліб 
тро запас. Не про вас писано. Нема й одежини 
тро святий празник, М. Вовч. І. 44. 

Пробіратися, зах.-укр. пробиратися. 
Проблема ж. р., з гр. лобвітиє; в Г. проблем 

м.р.; пт. ргобіетаї і ргоріет: р. мн. проблем, в Г. 
проблємів. 

Пробувати, пробую, пробуєш. ргорбіегеп; в Г. 
пробувати, пробую, -буєш, пробував, або прібувати ; 
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на В. У. пробувати, пробував -- це бути, мешкати: 
Тяжко на безвідді рибі пробувати, Метл. 349. 

Провалля с. р. в Г. провал, провалу м. р. 
Провизоріюм м. р. і відмінюється; в Г. с. р. 

з п. і не відм. 
Провинити або провинитися: Чим я прови- 

нив. Коли я шпровинив що проти права, Фр. 
З верш. 119. 

Провинціялизм; в Г. провинціоналізм, З п. 
ргоміпс)уопайлт. 

Провинціяльний; в Г. провинціональний, з п. 
ргоміпс)уопату. 

Провід обняти г.; на В. У. -- головувати. 
Проводар, -ря або проводир, -ря. 
Проводи, до провід. 
Проводити, провбсти -- одвести кого куди: 

А хто мене молодую та й додому проведе? Гу- 
ляй, гуляй, дівчинонько, я додому проведу, 
Пісня. Провести в укр. мові не значить обманити, 
як в мові рос. -- Підвести -- це проводити, зво- 
дити, обманювати: Я вас додому підведу; Підве- 
діть мене, добрі люде, М. Вовч. І. 57. Такий малий, 
а всіх нас підвів. | 

Проводить повстанцям де Валера, ,Укр. Го- 
лос" Ж 193 г.; на В. У.-- Пр. повстанцями, або: 
провідником у повстанців. 

Провокувати, а не провоцирувати. 
Проволокти, -чу, проволбчиш, -чать; зах.-укр. 

проволочи а. 
Проворність, -ности, провбрністю, в Г. провор- 

ностию а. 
Провулок або проулок. 
Прогнати, прожену, -женбеш, -женуть; в; Бир- 

чака, ,Вас. Рост." П. 53. 55 -- прігнати. Пробгна- 
ний, а не прогнатий. 
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Прогноз, прогнозу м. р. з гр. лобутаоіс; в Г. 
прогнбза ж. р. з п. ргоєтога. 

Програма ж. р. з гр. лобуодина; в Г. часто 
прбграм м. р. з п. ргоєтага. Програма з історії, 
а не по історії м. Збори з такою програмою, а не 
по такій програмі ж. і не за такою програмою. 

Прогулька або прогулька, в Г. тільки прб- 
гулька; а не прогулка м. 

Продаж, продажу м. р. на продаж, прбда- 
жем; рідко продажа ж.р.а., з давнього продажа. 
Продаж гуртовий або частковий (в Г. детайліч- 
ний з мп.). 

Продати, продам, -даси, -дасть, продадуть, 
продав, -ла, "ли; в Г. продала, продали, продаш. 

Продоптати г. п.; на В. У. -- протоптати, 
протбптаний. Він протопче стежку через полков- 
ничий садок, Шевч. Див. топтати. 

Продукувати, а не продуцирувати м. нм. 
Проект, з лат. рго|есби5, а не проект м. Мн. 

пробкти, а не пробкта п. Проєкція, а не проекція. 
Проєктувати, а не проектирувати м. нм. 
Прожити, проживу, -живбш, -ве, -вуть, прик. 

сп. прожий, -жийте або проживи, проживіть; про- 
жив, -жила, -ло, -ли; зах.укр. прожию, -жиєщш 
-жиб, -жиють, прожила, -жили. 

Прожиток, прожитку; в Г. прожиток. 
Проз кого-що: Ідеш проз хату Гр. 96. Промча- 

лись проз музики, Коц. 32. Див. попри. 
Прозвище а. див. прізвище. 
Прозьба див. просьба. 
Проїжджати Кул. 203, -жджаю, а не проїз- 

джати. 
Прокаженний; в Г. прокажений. 
Прокимен, прокимну, рідше прокимену. Давнє 

прокймеєнои, прокимена. 
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Проклиндти, проклинаю; давнє проклннати, 
проклинаю. 

Проклін, прокльбну, прокльбном, мн. прокльб- 
ни, прокльбнів; рідше -- проклін, проклону, про- 
клдном. Рідко прокльбн (але його ліпше не вжив.): 
Ні плач гіркий, ані прокльон, Черк. І. 73. 

Проклясти, прокляну, -нбш, -нуть, прокляв, 
прокляла, -ло, "ли; проклятий. Інколи му. про- 
клину, проклинбш. Давнє проклати, прокльн8, 
прокльнєши, прокленєть, прокльн5ть; інколи арх. 
проклену. Див. клясти. 

Прокляття, р. мн. проклять (а не прокляттів): 
Спали пожежою (треба: пожежею) проклять, 
Черк. І. 45. 

Пролєтарій, -рія або пролєтар, -ра. Бач, се 
пролєтар, Фр. З верш. 41. 

Промежи а., тепер тільки -- проміж. Див. 
межи, проміж. 

Промежуток м. треба -- місце, перерва 
між чим. 

Променад, промендду м. р. з фр. ргоштепаде; 
в Г. променада ж. р. з п. рготепада. 

Промисел, промислу; з давнього промкісл. 
Проміж кого-що (куди 9) або проміж ким-чим 

(де?): Поставив квітку проміж вікна; Ходить 
проміж нивами. Але часто цеї ріжниці не додер- 
жують: Брати проміж себе гризлися, Гр. 
Давнє промеєжн дало промежк, а це дало проміж. 

Промінь, з прбміню м. р.; прбмінем; мн. про- 
міні, прбмінів, або збірна форма -- проміння. 

Промовляти про що; в Г. промавляти, з м. 
рготамтає. 

- Промульгувати лат. п. г.; на В. У. не вжив., 
тут -- оповістити, оголосити. 

Промчатися див. помчати. 
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Пронимати 2. г. м., треба -- проймадти, пройму. 
Пропагандувати, частіше -- пропагувати (від 

лат. ргораєо), а не пропагандирувати м. им. Про- 
пагувати, пропаганда за що, в Г. за чим п.: 
Пропаганда за совітами , Діло" Ж 10096, на В. У.-- 
за совіти. Див. агитація. 

Пропадати за ким-чим: Не одного вона лю- 
била вже, та ні за одним не пропадала так, як 
за Зіньком, Гр. 130. 

Пропасниця Гр. 158, а не пропастниця а. 
г з Пропис, прбпису м. р. Купив собі пропис, 
р. 91. 

Проповідувати, -відую, -відуєш, -відують; в Г. 
проповідати, -відаю, "даєш, -дають. 

Пропозиція, з моєї пропозиції, а не то моїй 
пропозиції м. 

Пропорційний, а не пропорціональний м. 
Пропуск ж., треба -- перепустка ж. р. 
Прорвати, прорву, прорвбш, прорвуть, пробр- 

ваний. 
Пророк, а не прброк. 
Просвіта; в Г. просвіта. 
Просвітній, -ня, -нє; в Г. "ний, -на, -не. 
Просити, прошу (а не прбсю му.) прбсиш, 

просить, просять (а не просють му.) просячи 
(а не просючи), прбшений (а не прошаний); в Г. 
прошу, і це прошу за останній час дуже шириться 
й на В. У. поміж інтелігенцією. Часто вжив. та- 
кож прохати, прохаю; в давнину було просити, 
прашати. Полтав. акти 1665 р. ст. 43: прокали 
нас. -- Просити кого чого: просити хліба, або 
кого-що: просити матір. Просити за кого (рідко - 
за що): Прошу за сина; рідко: прошу за поміч, 
але частіше; прошу помочі; в Г. просити о кого- 
що: прошу о поміч, - це а. п.; крім цього, в Г, 
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просити за ким-чим: Просити за батьком, -- 
це п. -- Не вживати неприродної нашій мові м. 
форми птрбситься: Інші часописи проситься о пе- 
едрук, ,Діло" М 9910, Проситься зачиняти двери, 
роситься не палити, -- все це п., треба -- про- 

симо або прошу. 
Проскура, прбскурка, з гр. лоосфоод, давнє 

проск8рд; а не прбскурок м. р. 
Проскурів, з Проскурова, проскурівський, ане 

Плоскірів, п. РІо8Кігбм. 
Просодія, з гр. лоосфдіє; в Г. прозодія з п. 

ргогод)а. 
Простий, а не простий м.; простіший. 
Простиратися г. м., треба -- тягнутися, ле- 

жати, сягати, простягатися. 
Простити, прощати кому, рідше -- кого: Про- 

стив мене, Гр. 214 і Прости мені, Щур. Рол. 61. 
Прощаю тобі їр. 61. Прости сироту, Шевч. 2. 

Простір, простбру; рідко -- простір. 
Просто кого-чого: Просто 8інька, Гр. 37. 

Пробсто, а не прямо мж.: Їде пані, та просто до Їх 
у двір, Рудч. Ск. П. 64. 

Простягати, простягнув і простяг: Простяг 
руки, Кул. 21. 

Простяка, а не простак ж. Наш пан простяка, 
Сл. Гр. ШІ. 483. 

Просьба, від просити, проська (вимова: прозь- 
ба). Просьба тро кого-що, в Г. о кого що а. п. 
або за ким-чим п.; див. просити. Мн. просьби, 
просьб. 

Проте визначає: однако, все-таки, все ж, а не 
тому, того, через те, як це слово часто вживать 
в Г. з а. ї п. рггебо. Проте роспочинає головне 
речення тоді, коли побічне єсть припустове ре- 
чення (що починається з гоч), а не причинове: 
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Хоч по-китайськи, троте до смаку, Свідн. 25. 
Нурла опізнився (треба було б вертатися), проте 
йшли, Коц. 20. Ох, я ж її вже просила, я ж їй 
і годила, проте злая мачуха сорочки не шила, 
Гр. ПІ. 412. 

Протегувати, а не протежирувати м. нм. 
Проти, против тепер вживаються лише з род. 

відм.: Пішов проти права. В давній укр. мові 
протикь, против5 вживалися не тільки з род. 
відм. але й з давальним: при"Жуаша протнє8 єм8 
Пов. вр. літ 6476 р. Вживання проти з давальним 
відм. тепер часте в Г., бо тут це не тільки а., 
але й т., бо т. рггесіу вживається звичайно 
з дав. відм. Частіше вживаємо проти, рідше про- 
тив, 3 противь. - В Г. звичайно зам. тротив 
вживають тротів, пор. п. рггесім (пор. ще в Г.: 
мінута, розхрістаний, гармідер, трубіти). -- Проти 
такої махини, Свідн. 27. Проти Дениса, Гр. 78. 
Бунтують міщан против козацтва, Кул. 107. Одна 
проти (або -- супроти) мене дуже висока, а проти 
другої я дуже довгий, Гр. 87. 

Противно г. з т. рггесімпів; на В. У. -- 
навпаки, ні, навспак. 

Протиставитися г. з п. рггесімвіаміб вів кому- 
чому; на В. У. -- бути проти, стати проти кого- 
чого. 

Протір, проторга. 
Протокол, -кблу; в Г. протбкол п.; з лат. 

ргобосоїшт через фр. ргобосої. Склали або напи- 
сали протокола, в Г. стягли п. 

Протопдп, а не протопбпа п.; вульгарне, те- 
пер -- протоієрей. 

Протягом новотвір, мм. вь продолженіє, м. 
У рггесіадєа; часто вживають його без потреби: 
рацював протягом двох років, треба: працював 
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два роки. В укр. мові протягом -- це ,протяжноє: 
Говорить протягом, Пісню протягом співають. 

Профанувати, а не профанирувати ж. нм. 
ПреФесор -- так на В. У. наз. лише тих, що 

вчать по вищих школах; хто вчить в середній 
школі або в нижчій -- це учитель. В Г. профе- 
сорами звуть і вчителів середніх шкіл. -- Про- 
фесор математики, а не по математиці м., в Г. 
професор від математики п.: Професор від при- 
роди, Мак. Рев. 28. 

Профиль м. р.: Тонкий профиль. 
Прохання про кого-що, в Г. о кого-що а. п. 
Прохати див. просити. 
Прохід, проходу; часто й прбхід: Пішов на 

прохід. 
Проходити коло дому; свята пройшли ве- 

село; в Г. переходити, перейшли. З подивом пПо- 
зирала на нього Мирослава, коли він переходив 
(на В. У. -- проходив) коло неї, Фр. 8. Б. 18. -- 
Слово пройти не вживати без потреби зам. виду- 
жати: Голова вже мені не болить (а не -- 
пройшла). 

Прохолоджувати, -джую. 
Процвітати Гр. 111, -таю, -єш; процвости, -ту, 

лвш. В зах-укр. процвитати, процвисти. В дав- 
нину так-само було дві формі: процеЖсти Частіше, 
рідше: процентати; було ще процексти. Див. 
цвісти. 

Процент, з лат. рго сбпішт, в Г. прбцент м. 
Два, три, чотири процбнти (в Г. два прбцент м.), 
п'ять, шість, сім і далі процентів (в Г. пять про- 
цент п.). Подорожчало на сто процбитів (в Г. под. 
о сто прбцент т.). Мн. проценти, а не про- 
цента п. 

Процес, процбсу, з лат. ргосе88ц5 через фр. 
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ргосдє8; в Г. прбцес п.; мн. процбси, а не про- 
цеса п. Процес тро кого-що, в Г. о кого-що а. п. 

Проч, давнє прочь, вже зовсім не вжив. на 
В. У., тут - геть; в Г. часте, бо підтримується 
й п. ргес7. Іди собі геть! Гетьте, думи, ви хмари 
осінні! Л. Укр. 

Прочанин, мн. прочане; в Г. прочанин, мн. 
прочани. 

Прочий, давнє прочий, вже не часто вжив. на 
У.--тут: інший, останній, решта. В Г. ,про- 

чий" вживають досить часто; скорочують : 2 пр., 
треба: ф дна. або: і т. п. (і тому, подібне). 

Прочитати про кого-що; в Г. о кім-чім: Про 
це книжку прочитаємо, Гр. 55. 

Прочуд, на прбчуд, рідко--на прочудо; в Г. 
інколи -- на причудь. Гарний на прочуд. 

Прочути що або тро кого-що; в Г,. о кім-чім 
а. п. 

Прошення а. м., треба -- прохання. 
Прошибати а. м., треба -- пробивати, прой- 

мати, пройняти. 
Прошлий м. треба -- минулий; на прошлій 

неділі ,Рідн. Край" 1921 р. Ж 26, треба - мину- 
лого тижня. 

Прощальний, в Г. пращальний. 
Прощання, в Г. прбщанє або пращанє; давнє 

процшаннює і праціаник. 
Прощатися, прощаюся, прощаєшся, прик. сп. 

прощай (а не прощавай, вульгарне м.), прощайте 
(а не прощавайте), прощаючись. Прощатися з ким- 
чим: Прощався з дідом, Гр. 336. Прощати -- це 
простити: Хто чого не знає, тому Бог прощає. -- 

Г. пращати кого-що: Усі щиро пращали шко- 
лярів, А. Чайк. ,Віддяч." 102. (на В. У. -- проща, 
ЛИСЯ з). 8 жалем прощали вони місце, Франко, 
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»Зах. Берк." 127. (на В. У. -- прощалися вони 
з місцем). -- Вже вдавнину були ці подвійні 
форми: проштати, проціатн, процідтнса Ї праш- 
тати, праціатн, працатнса. Див. попращати. -- 
Прбщений, а не прощаний му. 

Прягтй, пряжу, пряжений, а не пряжа- 
НИЙ ми. 

Прямий, -ма, -ма; в Г. прямий. 
Прямо мж., треба -- прбсто; це прямо неща- 

стя м., треба -- це нещастя, або -- це просто не- 
щастя. 

Прятати, прячу, -чеш або прятаю, прятаєш, -- 
це дієслово вживається постійно в Г. як м. 
вргадіас: Прятав у покоях, Чайк. Відд. 127.; на 

. У. його не знають, тут тільки -- прибірати: 
А в дівчини одна хата та й та не прибрата, 
Пісня. Моск. ,прятать"? -- це ховати; Прячуть 
одежу у скриню, Маковей, ,лЯрошенко" 182, 
треба -- ховають. 

Псавтир, псавтиря м. р.: У руках старий 
псавтир. Давнє псалтьміюь було муж. або ж. р.; 
в давнину часто вжив. і пслалтьіюм Ж. р. тепер 
рідке псавтйря. Гр. фодтйоют. Вчився по псав- 
тирі, Свідн. 17. 

Псалом, псалма і псалбму, гр. фадидс, давнє 
Уальма м. р. Насміються на псалом той, Шевч. 
иш вітер віє під вікном сумний псалом, Б. Леп- 

кий. Часто вживається також і псйльма ж. р.: 
Псалтирня псальма, Кул. Хут. П. 58. 

Псевдонйм, простіше -- прибране ім'я. 
Психійтр, а не психіатр. 
Психоз, психбзу м. р. з гр. через нм.; в Г. 

психбза ж. р. з п. рвусрога. 
Псол, Псел, Псла річка: Пошол на Псоль 

Полт. акти 1668 р. ст. 140, 
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Птах, а не птак п. ріак. Пташачий або пта- 
ШИний. 

Пташка, а не птичка м.; в Г. інколи пташок 
м. р.-- це пт. ріазгек. Полохлива як пташка, Гр. 40. 

Публіка -- це стид, сором, ганьба; в цім зна- 
чінні В Г. слово це постійно вживається, на В. У. 
рідше. 

Пугач, пугача; в Г. пугач, пугача. 
Пудблко г. з пт. ридеїко; на В. У. -- корб- 

бочка. 
Пудити г. на В. У. -- лякдти; давнє плити 

значило тільки гнати. 4 так напудилась г., на 
В. У. -- я так злякалась. 

Пудло г. з п. радо, на В. У.-- корббка. Ку- 
пив коробку сірників. 

Пудра ж. р. з фр. Іа роцдте; в Г. пудер з п. 
ридег (а це з нм. дег Ридег). 

Пужално, р. мн. пужален. 
Пузир, -ря, мн. -рі. 

. Пукати г. з п. риКкаб; на В. У. -- стукати; 
в цім значінні слово пукати на В. У. не вжива- 
ється; тут інколи пукати -- тріснути, лопнути, як 
значило і давнє пдкатиса, але частіше пукати -- 
не літерат. слово, якого не кажуть на людях. 
У двері стукав, добувався, Котл. Ен. Ш. 11. Пі- 
дійду під оконце -- стукну, Чуб. У. 170. 

Пульсувати, а не пульсирувати м. нм. 
Пункт м. р.,-мн. пункти, а не пункта п. 

. Пупіль г. п. з лат. рарійає -- недбліток, ви- 
хОванець. 

Пуризм з фр. ригізте; в Г. пуризм п. 
Пустий м., треба -- порбжній. 

. /Пустити, пущу (а не пустю миц.), пустиш, 
чустить, пустять (а не пустють му.); в Г. пушу; 
пущений, а не пущаний му. 
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Пустощі, пустощів. 
Путній, -ня, -нє, а не путний, -на, -не. Нічого 

путнього, Кул. 138. | 
Путня г. з п. рибпіа; на В. У. -- відро, це- 

бер, бочка. 
Путо, вжив. переважно в мн.: пута, пут. 
Путь, путі ж. р.: Тяжка путь. Встаровину 

пять було м. р.; в мові м. воно м. р.; в зах.-укр. 
часто путь м. р., на В. У. тільки ж. р.: Розгада- 
ную путь, Черк. І. 73. Колюча путь розуму, Фр. 
З верш. 35. 

Пух, з пуху, в пуху. 
Пухнути і пухти; мин. час. пух і пухнув; 

прик. сп. пухни, пухнім, пухніть. 
Пуцувати г. з п. рисомаб (а це з нм. ри7леп); 

на В. У. не вжив., тут тільки -- чистити. 
Пушка -- це гармата, п. дліаїо; зах.-укр. 

пушка як п. ри82Ка, на В. У.-- корббка, скринька. 
Пушкар, -ря, -рем, мн. -рі. 
Пчола або бджола, а не бжола; давнє п'кчє- 

ла, БЬчєла, або пчела, вБчєла. Мн. пчбли, пчіл. 
Робоча як бджола, Ном. Ж 4562. 

Пшениця, пшеничний (вимова: пшенитшний). 
Пшоно, а не пшено м. 
П'ядь, п'яді ж. р. п'яддю, в Г. пядею а. 
П'яний, а не п'яний м. П'яний від чого або 

чим: Пісня горем п'яна, Леп, 8 гл. 170, 
П'янино с. р., звичайно не відмінюється; вГ. 

відм. 
П'яниця і п'яниця. 
Патнадцять, р. в. -"дцятй або -дцятьбх; д. в. 

-ти або -тьбм; ор. в. -- тьма; в Г. пятнайцять; 
давне патьк на дєсатє, патьенадєсать, патьна- 

дцать. Інколи п'ятьнадцять. 
Патро г. з п. ріекто; на В. У. не вжив., тут 
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поверх: На п'ятий побверх свій як мога поспі- 
шили, Кул. Дзв. 147. 

П'ять, р. в. п'яти і п'ятьбх, д. в. п'яти і п'я- 
тьбм, ор. в. п'ятьма; давнє пать. 

П'ятьдесят або пятдесят, р. в. п'ятидесяти 
або -тьбх, д. в. -сяти або -тьбм, ор. в. -сятьма; 
давнє пать десатт. 

П'ятьсот або пятебт (т ствердло під впливом 
дальшого твердого складу). Звичайно не відмі- 
нюється, або р. в. п'ятисот. 

Р. 

Рабст фр. п. г.; на В. У. не вжив., тут -- 
бпуст, знижка. 

Рабин, з гр. дбоббі, ц. сл. равви; в Г. часто 
рабен. 

Рабівник, рабівницький, рабівництво, рабб- 
ванє, рабунок, рабувати -- це звичайні в Г. форми 
з п. гаромавє, габомтпісіуго, гарипек (з нм. гашреп); 
на В. У. тільки: грабитель, грабіж, -жу м. р., 
грабіжник, грабування, грабувати, грабунок, гра- 
біжничий (в Г. рабунковний), -- цеб-то початкове 
г тут на В. У. не одпадає. 

Работати -- давня укр. вимова, але тепер 
вже тільки -- робити, працювати. 

Рабство, в Г. рабстві. 
Рабський, в Г. рабський. 
Равт див. рдут. 
Ради кого-чого; в давній мові слово ради 

СТОЯЛО все по слові, до якого відносилося: мене 
ради. 

Радий дуже рідко скорочується на рад (в мові 
м. вживається тільки рад, а не радий). Радий 
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з чого: Був радий з тієї праці, Гр. 177. Рідко: 
радий чим: Чим хата багата, тим і рада, При- 
казка. Інколи радий кому-чому: Радий нашій 
стрічі, Коц. 31, -- це а. Яка ж вона йому рада 
була, Гр. 155. 

Радити, раджу, радиш, радять (а не ражу, 
радю, радють), прик. сп. радь, радьте. Радити кого 
або кому про що: Радять мені про сина. Радять 
мене люде, Метл. 26. Хто ж порадить сироту, М. В. 

Радитися з ким про що: Радитися з товари- 
шами, Грінч. ,Під тих. верб." 107. Радиться про 
все гуртом іб. 18. В Г. радитися кого: Він ра- 
дився підстарости, А. Чайк. ,На уходах" 141, -- 
це а. пол. на В. У.: радився з підстаростою. 

Радісний, а не радістний а. 
Радість, радости; радістю, в Г. радостею а. 

Радість зміняє сум, а не нудьгу; слово супро- 
тивного значіння -- сум, журба. Прийшла радісна 
(а не: весела) вістка: брат видужав. Не плутати 
з словом веселість. 

Радіти, радію з чого або від чого: 8 кохан- 
пячка свого раділа, Гр. 119. В Г. часто рад. ким- 
чим: Раділа дитиною, Чайк. Од. 47, або на що: 
Радів на спогад, Чайк. ,На ух." 14. Радіти, а не 
радуватися а. В давнину було ще радіти кому-чому. 

Радніший, радніше (в Г. радо, радше). 
Радо, на В. У. не часте, тут звичайно ка: 

жуть -- охбче, радніше; в Г., під впливом м. гадо, 
дуже часте. Щоб охотніш козаки брались, Кул. 278. 

Радомишель, Радомишля, давнє Радомксль, 
радомиський. 

Радощі, радощів, а не радіщ. Сама горить 
з радощів, Чайк. Відд. 31. Довгенько з радощів 
не змогли до себе прийти, Кул. 414. 

Радуватися, радуюсь а. з радоватиса, вВЖе не 
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вживається, -- вжив. тільки радіти. Радуюсь то- 
бою, Леп. 8 гл. 45, - на В. У.: Радію з тебе. 

Радуга моск., болг. дьга, срб. дуга, че. дра, 
ц. сл. д8га; укр. веселка, рідше -- райдуга. У Дні- 
пра весблочка воду позичає, Шевч. 

Радше -- дужечастевГ.; наВ.У. зовсім не вжи- 
вається, тут тільки -- скоріще, радніще, охотніще. 

Раз, разу, мн. рази, разів і раз; тим разом 
(в Г. разбм); в тім разі; два рази, всі рази. -- 
В данім разі -- це нім. іш сесерепеп КаЙе, ліп- 
ше 6 -- в тим випадку. Скільки разів він казав, 
Гр. 275. Леся десять раз росказувала, Кул. 178. 

Рай, раю, в раю. 
Рамено і рам'я, рамени, з давн. рама; це 

слово часте в Г. (п. гатіє), але на В. У. зви- 
чайно -- плеча, мн. плечі. 

Рамці, рамців; жу. рямці, рями. 
Ранг, рангу м. р., фр. Іе гапє, нм. дег Капе; 

в Г. ранга ж. р. з п. гапба. 
Ранити, раню, раниш, ранять; ранбний, а не 

ранний чи раняний; в Г. ранити. 
Ранішній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. 
Ранний, п. таппу, треба -- ранбний. 
Ранній, рання, -нє; в Г. -ний, -а, -е; раньньій. 

Рання пташка пшеничку клює, а пізня очки дере, 
Ном. Ж 11309. 

Рано, зрана, інколи: над раном, але ліпше -- 
над ранком, вдбсвіта. Раніше, в Г. ранше. 

Раптом, раптбво; в Г. нараз, зп. пагаг. Див. нараз. 
- , Раритет, раритбту, з нм. Багіїді, а це з лат. 

гатіає; в Г. інколи раритас за, п. гатііа8. 
Ратификувати, а не ратифицирувати м. нм. 
Ратувати кого-що, інколи кого-чого. Поратуй 

мене. 8 нім. гейеп, ратунок, Кебрипе. Інколи му. 
рятувати, рятунок. 
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Ратуш, ратушу м. р. і ратуша ж. р.; вже 
в давнину були ці дві формі. Слово походить 
з сер. гірн. нм. гайпа5 (тепер Кайпамц5). 

Раут, рауту з англ. гаці; в Г. равт. 
РаФинад, -наду м.р. з фр. гайіпаде; в Г. ра- 

финада ж. р. з п. тайшпада. 
Рахувати, рахую на кого-що, кого-що: Дуже 

рахували на Кирила, Гр. 89. 
Рашпіль, рашпеля м. р., з нм. Каре); в Г. 

рашпель, рашпля. 
Рвати, рву; рваний, а не рватий. 
Реабилітувати, а не реабилітирувати м. нм.; 

п. тепарійромає. 
Реагувати, а не реагирувати м. нм. 
Реалізувати, а не реалізирувати м. нм. 
Реасумувати лат. г. п.; на В. У. не вжив., 

тут -- підрахувати, порахувати знову. 
Ребблія лат. п. г., ліпше -- бунт, повстання. 
"Ребро, ребра, мн. ребра, ребер. 
Реванш, реваншу з фр. Іа геуапспе; в Г. ре- 

ванж з п. гемагпі. 
Ревель, Ревеля; фр. Кеуеї, англ. Квуеі; нм. 

Беуаі, польськ. БКеугі; в Г. Реваль або Ревель, 
Ревля, за п. Кеуа!, Бема. 

Ревеляція лат. п. г.; на В. У. не вжив., тут -- 
виявлення, викриття. 

Ревизія лат. -- це перевірка кого або чого, 
звичайно не поліційного характеру; в Г. ревизія 
кажуть і на поліційний трус; на В. У. це трус: 
Прийшла поліція і зробила трус. 

Ревизувати, а не ревизирувати м. нм.; в Г. 
ревідувати з п. гемідомає. 

Ревіт г.; на В. У. -- рев Коц. 10, ревіння. 
Революційний, а не революціонний м. 
Ревти, реву, ревби, рів, ревла, рівти; ревіти. 
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Регіт, реготу. 
Реготати з кого-чого, а не над ким-чим м. 

Реготати і реготатися. Усе реготав із його ви- 
гадок, Кул. 143. Голосніше за всіх реготався 
сам (старшина, Гр. 14. На ввесь ріт реготав, 

Р Редагувати, а не редактирувати м. нм. 
Редукувати, а не редуцирувати м. нм. 
Редут, редуту м. р. з фр. гедоціеє; в Г. ре- 

дута ж. р. з п. гедиба. - 
Реєстр, а не реєстр. 
Режисір, режисера з фр. гбдієзейцт, або режи- 

сер, але не режисьор м. 
Резеда, резедй, з фр. ге564а, а це з лат. ге- 

зв8да. В Г. резбда п. 
Резбрва лат. п. г. -- обербжність; на В. У. 

не вжив., тут єсть резерв м. р. з фр. гббегуе, нм. 
Кезегує -- запасове військо. 

Резервувати, а не резервирувати м. нм. 
Резигнувати лат. п. г.; на В. У. не вжив., 

тут -- зріктися, уступити. 
Резина, в Г. гума. 
Резонбр, з гаїбоппешт через нм. Ваїзоппейт. 
Резонувати, а не резонірувати м. нм. 
Резюмб с. р., не відмінюється, з фр. гб5итб; 

в Г. резіме. 
Резурбкція лат. п. г.; на В. У. тільки -- Ве- 

ликодня утреня. 
Рейвах, рейваху, з нм. Беїфегугаспе; на В. У. 

це слово часто вжив. серед народу. В Г. райвах. 
Рейтузи, рейтуз, з нм. Беіфовеп. 
Рекламувати, а не рекламирувати м. нм. 

, Рекрут, рекрута, мн. рекрути, рекрутів або ре- 
крут, з нм. БКеКтийї; му. некрут. До рекрут його 
Віддасть, Фр. 8 верш. 109. 
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Ректйи, речу, речбш, речуть, прик. сп. речи, 
речіть арх. (часто вживав Куліш); зах.- укр. 
речи а. 

Релєгувати лат. пт. г.; на В. У. не вжив, 
тут -- виганяти, усувати учня 30 школи. 

Релігія на В. У. вживається як віра: Якої ти 
релігії? На шкільний предмет кажуть Закбн Бо- 
жий (а в Г. -- релігія з п.). 

Рельс м. р. або рбльса ж. р. Див. шина. 
Ремесло, -ла; мн. рембсла, ремесел Бирч. І. 72. 
Ремесник, -ка, а не ремесленик; ремесльникт. 
Ремінеаць, -нця, Свідн.;28. Ремінний. Ремінчик. 
Ремінь, ремєню (жу. рамінь); давнє рємень. 

Для мин. збірна форма --; реміння. 
Реномб с. р. і не відмінюється, з фр. ге- 

попибе; п. гепота. 
Рентгбнове проміння. 
Реомюр, БКбайтигт; в Г. Реомір. 
Реорганізувати, а не реорганізирувати м. нм. 
Репарація лат. п. г.; на В. У. не вжив., тут -- 

направа, поправа. 
Репарувати лат. п. г.; на В. У. не вжив,, 

тут -- направляти. 
Репетитор, в Г. інструктор. 
Репетувати, а не репетирувати м. нм. ліпше 

-- повторяти. 
Репетувати (галасувати) про кого що або за 

кого-що: Що їм на руку, за те репетували, Гр. 27. 
Репортер, -тера, з фр. герогіейт. 
Республика з лат. гезрибіїса; в Г. република 

з п. терирбіїка (а це з іт. герибіїса). Республикан- 
ський, в Г. републиканський пт.; республиканець, 
в Г. републиканець п. 

есторан з фр. гевбацтапі, рідко ресторація 
з фр. гевбацтайіоп. В Г. реставрація з п. гевіам- 
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гасіа, нм. Везіацтайоп; на В. У. реставрація -- 
відновлення династії. 

Реставрувати, а не реставрирувати м. нм. 
Ретушер, -шебра, з фр. гебопереит. 
Ретушувати, а не ретуширувати. 
Референдум, -думу м. р. і відмінюється ; в Г. 

с. р. з п. і не відмін. 
Реформувати, а не реформирувати м. нм. 
Рецензувати, а не рецензирувати м. нм. 
Рецепт, рецбпту м. р. з лат. гесерішт; мн. ре- 

цбепти; в Г. рецепта ж. р. з п. гесеріа. 
Рецидив, рецидиву м. р. з лат. гесідіуит; 

в Г. рецидива ж. р. з п. гесудумка. 
Речення, р. мн. речень, а-не реченнів. 
Речи а. див. ректи. 
Решето, мн. решета, решт і решіт; з давн. 

решето. 
Решта, решти, рбшту, з нм. Без. В Г. інколи 

не відмін.: розбивали решта (на В. У.: решту) куп. 
Накінець, а не врешті решт (переклад м. ,в'ьконц'В 
концовь"). Див. зрештою. 

Рештант, -нта нар., літературне -- арештант, 
нм. Аттебіапі. , 

Ржа, давнє ржа, але частіше -- їржа. Їсть, 
як їржа залізо, М. Вовч. І, 
й Ржавіти, -вію, з давн. ржає ти, але частіше -- 
Тржавіти. 

Ржати а., звичайно -- іржати. 
Рибар, рибаря. 
Рига, рижський (вимова: ризький). 
Ридати по кім-чім; це слово часте в Г., але 

на В. У. мало вживане, тут -- голосити. Давнє 
редати. Не ридай за мною (ліпше -- по мені), Фр. 

. Б. 291. Біга Катря боса лісом, біга та голо- 
сить, Цевч. 
УКРАЇНСЬКИЙ СсТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 22 
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Ридикюль, -кбюля м. р., з фр. гідісцієе. 
Риж, рижу Коц. 11 м. р., а не рис м. 
Рижий ж. треба -- рудий: Вушка од рудих 

черевиків, Коц. 58. 
Ризико, ризикувати г. п., див. риск, рискувати. 
Римар, -ря, з нм. Кіетет. 

,  Ріимлянин, мн. римляне, римлян; в Г. римля- 
нин, мн. римляни. 

Риск, риску м. р. з фр. Ів гівдие, англ. гізК; 
в Г. ризико с. р. з п. гугуКо (а це з іт. гі8ісо). 

Рискувати, рискую з фр. гієдцег, нм. гі8Кіегеп, 
болг. рискувам, серб. рисковати, м. рисковать. В Г. 
ризикувати з п. гугуКомає (а це з іт. гі8ісаге). 
Рискбваний, в Г. ризикбваний з п. гугуКомапу. 

Рисувати, рисую, з сер. нм. гіє5еп, мало вжи- 
ване, звичайно -- малювати; зам. рисунок вжи- 
ваємо -- малюнок. Але часто розріжняють: ма- 
люнок -- фарбами, рисунок -- не фарбами. Слово 
ріса, риси ж. р. (з сер. нм. гі85) -- загальновжи- 
ване. 

Рицар, рицаря (з сер.-гірн. нім. їїїег, тепер. 
Кійег), але частіше -- лацар. 

Рів, рова, ровом, мн. рови, ровів, з давн. 
рок", рька; моск.: ровь, рва, мн. рвн, рвовь. Ро- 
вом обкопає, Кул. 199. 

Рівень, рівня Код. 7 м. р., з давн. рокьнь, 
а не уровень м. 

Рівнати див. рівняти. 
Рівне, Рівного місто, а не Рівно м.; рівенський. 
Рівний, з давн. ровьнй, було Й ракьнкій. Рів- 

ніщий. Скочити на рівні ноги. Ми. рімний. Рів- 
ний чому: Пень рівний пневі, Тимч. 149. 

Рівнина, м. равнина. 
Рівнодушний м., треба -- байдужий: Погляд 

очей був недбалий, байдужий, Лев. Пов. 297. 
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Рівночасно, сковане слово з нм. єЇеісП7еіііє; 
часте в Г., бо з п. гбуупослебпіе; на В. У. не вжи- 
вається, тут частіше -- одночасно або разом. 

Рівняти, рівняю; зах.укр. рівнати, рівнаю; 
вже вдавнину були ці дві формі! рокинати Ї ровк- 
натн; форму рівнати піддержує й м. гбугпаб. -- 
Му. рімнати. -- Рівняти річі між собою, а не з со- 
бою. -- У нас часом м. вирази: ,по сравненіює, 
»Сравнительно" передають дослівно: в порівнянні 
з, рівняючи з, рівняючи до; це не добре, треба -- 
супроти або троти: Одна троти мене дуже ви- 
сока, а троти другої я дуже довгий, Гр. 87. 
Звуться мягкими супроти решти твердих, Тимч 
17. Див. супроти. 

Рівнятися до кого-чого, кому-чому, або з ким- 
чим: Рівн. до тебе, рівн. тобі, рівн. з тобою. ВГ. 
рівнатися, див. рівняти. 

Рід, роду, на роду ; неначе, наче, а не вроді м. 
Рідкий, а не рідкий м.; рідший, рідше (ми. 

вимова: рідчий, рідче). 
Рідкість, рідкости, рідкістю. 
Рідний, -на, -не; в Г. часто рідній, -ня, нє. 

Давнє родьньй. Батько ти наш рідний, Кул. 266. 
Рідна сестра, Кул. 178. Рідним краєм, Коц. 14. 
Рідна, рідної Гр. 267. 

Ріжний Коц. 12, а не різний і не ріжній, 
ДАВНЄ розьньій. 

Ріжнитися, ріжнюсь, ріжнишся, ріжняться. 
Ріжниця Тимч. 95. 144, а не різниця; давнє 

розьница. Різниця -- це м. бойня. Ми. різнація 
не вживати. 

Ріжнорідний, -на, -не, а не різнородний, іне -ній. 
Різбар, різбаря, мн. -рі. 
іздво, а. роздвб, з давнього рождьство. 

Різка, з давнього розга (тут давнє / дало к). 
Ж 
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Різький, а не різький м. і не різкий. 
Різькість, різькости, різькістю. 
Рій, роя, робм. 
Рік, року, мн. роки, рбків (а не рік). Рік, а не 

літо або год (вдавнину проте було в нас літе, 
год»). -- Ліпше б казати: рік минулий, а не рік 
торішній. -- Давнє роки вИЗНачало перше певний 
судовий час, судовий термин (рочки), і тільки 
десь з ХТУ в. набуло теперішнього значіння -- 
год, літо. 

Ріка див. річка. 
Рілля, ріллі ж. р. -- фонетично правильна 

форма з давнього ролим. -- Але вже вдавнину 
часом було Й ролі, звідсі наще роля (а не роля), 
пор.: Не родить роля, але Божа воля (в Чудів- 
ськім Новім Завіті КТУ в. знаходимо наголос: коли). 

Рінь, ріні ж. р. -- великий пісок береговий; 
давнє рЖкнь Єсть в Повісті вр. літ під 6496 р., -- 
низький беріг, мілина. 

Ріт Гр. 14, рота Гр. 13, ротові Коц. 49, ротом 
Гр. 146, в роті Тимч. 97, мн. роти Гр. 61, ротів; 
рос. роть, рта, ртомь, мн. ртк, ртовь. Вдавнину 
було рот», звідсі наше ріт; але частіше було 
рт, рета, ЗВвідсі часте наше рот, рота (бо давнє 
"- дає о, а не 2). 

Річ, річі ж. р., річчу, мн. річі, річей, з дав- 
НЬОГО р'Кчь, річн; але з аналогії до таких форм, 
як піч -- печі повстало й річ -- речі. Річ про 
кого-що: Речі про чорну раду, Кул. 313. - ВГ. 
частий вираз: не від річі буде сказати, це з п. 
пів од глессу; на В. У. -- не зайвим буде ска- 
зати, додати. 

Річенець, річенця (походження: рок-ен-ець, 
роч - ен-ець, річ-ен- ець); в нас часто непр. форми: 
речинедць або реченець. 
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Річка, річки ж. р., а не ріка, -- так завсіди 
на В. У.: На Вкраїні найбільша річка -- Дніпро. 
В укр. мові єсть багато слів лише формою здріб- 
нілих, але без здрібнілого значіння, напр.: книжка, 
чарка, вірьовка, невістка, садок, свічка, пампуці- 
ка, Салфетка. Ці форми були вже й вдавнину: 
НарЖккошаса полочанє р'Ечки ради полотю Пов. 
вр. літ, вступ. В Г. форма річка не вжив., тут рікеї, 
з давн. ріка. Чигринський запис 1616 р.: Од 
Бєршиню речьки. Річка мов мертва, Кул. 180. Бігли 
до річки Росі, Думи 136. -- Пливати річкою, а не 
по річці м. Іти здовж річки, а не по річці. 

Рішати задачу,-- так постійно на В. У.; вГ. 
розвязувати задачу. 

Рішаючий голос, а не рішучий голос. 
Рішуче, в Г. -чо. Рішуче застромив за пояс 

(ножа) Коц. 18. 30. 
. Роб, Яким робом це зробити, Гр. 102, -- 

ліпше просто: як це зробити. Повстають таким 
робом, Тимч. 16, -- ліпше: повстають так. -- Рос. 
вираз: ,такимь образомьЄ у нас передають до- 
слівно: таким чином, таким робом, а треба -- отож, 
так, тому, через те, виходить. -- Так само наші по- 
ширені вирази: головним чином або головним ро- 
00м -- це дослівно з м. ,Главньм' образом", треба: 
головно, головніше, найголовніше, найбільше. 

Робинзон, Робинзбна. 
., Робити, роблю, рббиш, роблять, рбблячи, 

роблений (а не ми. робю, роблють, робляний). -- 
Він собі з того нічого не робить, -- це штучний 
вираз, ліпше: він не дбає про те, він тим не жу- 
риться, йому байдуже про те. -- Робити урок - 
Поширений по В. У. вираз, з нм.-євр. пласреп діе 
ЗоЇваре, треба: готовити, приготовляти урока чи 
завдання, вчитися. 
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Робітник, робітниця, рідше -- робітник, -ниця. 
Робітня г.; на В. У. чуже, з им. -- майстерня. 
Робота, роббти, роботу, мн. роботи, робіт. -- 

Робота над чим або коло чого, а не по чому м.: 
Робота над вивченням мови, а не по вивченню 
МОВИ м. 

Робочий, з- рабочий, рокочий; в Г. робучий. 
Робочий парубок, Гр. 254. Робочому народові по- 
гано, Гр. 31. Робоча як бджола, Ном. М 4562. 
У робочу часину, М. Вовч. П. 88. 

Ровер, п. гоуег з англ., постійно вжив. в Г.; 
на В. У. тільки велосипєд. Див. велосипед. 

Рогатка або рогачка г. з п. гторасока: Митар 
відбирав мито на рогачці, Руд. 77; на В. У. 
шлагбаум (народнє шламбон), з нм. беріаєбацт. 

Родзинки, родзинок, або розйинки, розинок, 
в одн. рідко: родзинка ж. р. (в Г. родзинок м. р.), 
з нм. дів Ковіпеп, фр. Іе5 гаївіп5 8605; моск. ізюм 
з тюрк. й?йт. 

Родини, родин. 
Родитися, роджуся, рбдишся, рбдяться, а не 

родються му. 
Родич, родича, мн. родичі -- це рідня; давнє 

родичь -- рідня, а не родитель. Пор.: Багато рс- 
дичів, та ніде пообідати, Номис Ж 9338. Поїхати 
вона не мала куди, -- батько давно помер, а до 
родичів не хотілось, Коц. 51. Що тут і батько 
і рідная мати? Що тут і всі родичі? Білилов. 
Батько й мати поїхали в гості до родичів, Рудч. 
Ск. В Г. родичи вжив. зам. батьки, -- це п. го- 
дісе. На В. У. тільки батьки, рагепіе5: Батьки 
мої рано повмірали, я лишилася сиротою і поне- 
вірялася по родича. 

Рожа, давнє рожа, а не роза м. В Г. часте 
ріжа з п. гб7а. Рожа червона, Гр. 114. 
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Рожевий, а не рожовий. Рожеве личко, Гр. 105. 
Роз перед тихими звуками переходить на 

рос: росплакатися, росхвилюватися, роскіш, рос- 
терти; під впливом Польського правопису у нас 
часом не міняють роз на рос і пишуть: розкіщш- 
ний, п. го2Ко82пу. 

Розбагатіти, а не розбогатіти а.; див, богатий. 
Розбити, розіб'ю, розіб'єш, розбів. 
Розбігатися, -гаюся, розбігтися, -жуся, жишся, 

-жаться; в Г. розбігнутися; сторбжа розбіжиться 
(в Г. розбігнеся Мак. Яр. 229). 

Розбій, розбою, розбоєм, а не розбойом му. 
Розбірати, -раю; зах.-укр. розбирати. 
Розболітися, -ліюся; зуб мені (або: в мене) 

розболівся; в Г.; Так мене зуб розболів Чайк. 
Мал. 117, це п.; див. боліти. Розболітися на що: 
на очі. Давнє: б того разволіЕвса, Ж мрє Пов. 
вр. літ, під 6420 р., Шшат. 

Розважати, -ся чим: Хоч піснею розваж мені 
душу. 

Розвидняти або розвиднятися, розвидніти або 
розвиднітися: Тільки розвидніло -- узяв своїх 
хортів і пішов, Рудч. Ск. І. 136. Трохи розвидні- 
лось, Коц. 38. 

Розвід, розвбду; розв'язати шлюб, розв'я- 
зання шлюбу. 

Розвіз, а не розвбзка м. 
Розвій або розвиток вживаються однаково. 
Розгледжений Тимч. 131, часом розглянутий, 
Розворушити, розворушив, -шила, -шили. 
Розганяти, а не розгоняти. 
Розговіни, рбзговін. 

,  Роздерти, роздирйти, роздеру, -дербш, -де- 
руть; в Г. розідру, -дрбш. Див. дерти. 

Роздивляатися на кого-що: Роздивлявся на їх 
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коней, Лев. Пов. 166. Не вживати роздивлятися 
як перехідне дієслово: Роздивимось це питання 
(це переклад м.: раземотрим'ь), треба: обміркуймо 
це питання, або-- розгляньмо. В Г. роздивлятися 
або розглядатися за ким-чим: Розглядався за 
батьками своїх учнів, Леп. З ж. 49. 

Розділ про щось (в книжці), анео щось а. п. 
Роздзявляти або роззявляти Гр. 61. 
Роздолля, на роздоллі. 
Роздорінжа, на роздоріжжі Черк. І. 48. 
Роздути, розідму, розідмеш, роздув; прик. сп. 

розідми, розідміть. | 
Роздушити, -шу, -душиш, -душать, роздуше- 

ний; в Г. роздусити з пт. гогдй5іб. Див. дусити. 
Роздягти кого: Роздягни дитину; роздягтися 

самому: Роздягнися та й на піч. Зними або скинь 
пальто, а не роздягни. 

Роззувати, роззуватися Коц. 6. 
Розигри, розигрів. 
Розі: розігнати, розібрати, розідрати, розі- 

знати, розійтися, розілляти, розірвати, розіслати 
і т. п., -- це звичайні в Г. форми, але на В. У. 
їх звичайно вживають ще з розо-: розогнати 
іт. п. 

Розібрати і розобрати, розберу, розбереш, роз- 
беруть, розібрав, -ла. 

Розігнати і розогнати, розжену, -нбш, -нуть, 
розігнав, -ла, -ло, "ли; В Г. розжену, розжене. 

Розідрати і розодрати, роздеру, див. роз- 
дерти. 

Роз'їжджатися Кул. 357, а не роз'їзджатися. 
Розізнати, розізнаю. 
Розійтися, розійдуся, -дбешся, -дуться. 
Розілляти, розлити, розіллю, розіллбш, ро- 

зіллють; розлитий, а не розілляний. 
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Розімкнути, розмикати, розімкну, -нбш, -нуть, 
розімкнений. 

Розірвати, розривати, розірву, -рвеш, -рвуть, 
розірваний. 

Розіслати, розсилати, розішлю, -шлбш, «шлють, 
розісланий. . 

Розіслати, розстиляти, розстелю, -стблеш, -стб- 
лють, розстелений. 

Розкіш див. роскіш. 
Розламати, розламувати, розламаю, і розло- 

мити, розлдмлювати. Див. ламати. 
Розлучати кого з ким або когб від кбго: Не 

розлучай мене з милим, Метл. 73. 
Розлютувати, -тую, -(туєш кого: Сестрина од- 

повідь ще гірше мене розлютувала, Сторож. Марко 
Пр. 36. В Г. розлютити, розлючу. : 

Розлягається голос, луна, а не роздається м. 
.  Розмаїтий г.з п. годтаїбу; на В. У. частіше -- 

ріжний, всякий. 
. | Розмір, розміром або на рбзмір, а не то роз- 

міру м. 
Розмовляти, розмовляю; в Г. розмавляти з п. 

годтпаміає, Розмовляти про кого-що, рідше -- за 
кого-що, в Г. о кім-чім а. п. Довгенько про це 
розмовляли, Гр. 77. Почали розмовляти за Дени- 
сову справу, Гр. 132. Розмовляючи про такі речі, 
Кул, 132, 

.Рознемогтися, рознеможуся; зах.-укр. розне- 
МОчися а. 

Рознести, розносити, рознесу, -свбш, -суть, 
рознбсений; в Г, рознбсу. 

Розриватися -- це рватися: Чобіт розірвався; 
В Г. й забавлятися, з п. гохтумаєб 56, 
вжи Розривка зах.-укр. з т. гохгумКа; на В. У. не 

В. тут -- забава, потіха, гулянка. 
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Розріжняти, а не розрізняти. 
Розробляти; в Г. розрабляти з п. гоггабіає. 
Розрух, розруху м. р. давнє розр8уь; м. раз- 

руха ж. р. 
Розсердитися, розсерджуся, розсердишся, роз- 

сердяться; вимова: росердитися. Розс. на кого 
за що: Росердиться за брехню Гр. 115. 

Розсікти, -чу, -чвеш; зах.укр- розсічи а. 
Розслаблений -- давня укр. вимова; нова з м. 

розслаблений. 
Розставатися, розлучатися, а не розставати: 

На жаль і сум прийдеться нам розстати (треба -- 
розстатися), Щур. Рол. 60. . 

Розстаратися чого або на що: Як розстарає- 
тесь грошей, заплатите мені, Гр. П. 291. Як по- 
тягнувся на юшку, то розстарайся і ча петрушку, 
Ном. М 4884. 

Розширювати, розширити; в Г. розширити. 
Розум, розуму, а не разум а.; давнє розбвм'ь, 

але частіше було развм'. Ти не сповна рбзуму. 
Переносити: роз-ум. 

Розумітися на чому, а не в чому м.: Він на 
тому не розуміється, Сл. Гр. ПІ. 60. Розуміється, 
як Мошко на перці, Ном. М 6512. 

Розумний, розумніший. Йому стало розумно 
(а не зрозуміло), що тут щось не так, Кул. 318. 
Переносити: роз-ум-ний. 

Роз'язати, роз'язувати Гр. 183. 201 і розв'я- 
здати, розв'язувати. 

Роль, ролі ж. р. і роля, рблі ж. р. з фр. Їе 
гбіе, нм. діє ВоПе; п. гоіа. В Г. тільки роля. 

Роля див. рілля. 
Ром, рому, з америк.; європейські мови зна- 

ють рум, руму. 
Романс, романеу м. р. з фр. Іа готапсе. 
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Ромен, ромбну або ромну, -- зілля. 
Ромен, Ромна місто; м. Ромни. Полтав. акти 

1670 р. ст. 189: з Ромна, под Ромном. Ромен- 
ський. 

Рондель, з фр. гопаейе, але взято з п, гопаєі, 
тому й наголос п. рбндель, а не фр. рондель. 

Росіл, росблу (з розсіл), з давнього восолтк. 
Росія, м. Россія ; по вкр. пам'ятках ХУ1-- ХУП 

в. постійно Ри/сїа; але за останній час на Вкра- 
їні частіше кажуть Москві, московський, цеб-то 
так, як завсіди вдавнину звалася Росія. В Г. 
часом відріжняють: російський -- це московський, 
руський -- це український; на В. У. такої ріж- 
ниці нема, тут зам. руський чи російський тепер 
кажуть московський. Слова: Русь, руський -- це 
давні назви старої Української Держави, що пе- 
рейшли до Москви, а ми самі користаємо З своїх 
теж давніх назв: Україна, український. 

Росказ -- приказ, наказ, з п. голка?; в Г. 
розказ: Ловці зупинилися на розказ Максима, 
Фр. 3. Б. 16. 

Росказати, роскажу, роскажеш, роскдажуть, 
росказаний; в Г. розкажу. Росказати про кого-що, 
В Г. о кім-чім а. п. Росказав про всю подію, ГР. 
268. Росказує про своє життє, Кул. 139. В живій 
народній мові частіше росказувати за кого-що: 
асюта росказав і за Грицька, Гр. 79, але в лі- 

тер. мові звичайно вживаємо про. -- Росказувати 
чого: Бувало, казок тих скільки роскаже. -- Хавне 
расказати визначало тільки -- росповісти, повча- 
ТИ; а в Г. часто це слово, під впливом м. го7Ка- 
2Уумаб, визначає ще й приказувати, чого нема 
на В, У, 

.  Роскіш, мн. роскбші, роскбшів, роскішний; 
Під впливом тп. го;Ко867, го2Кобгпу у нас інколи 
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пишуть: розкіш, розкішний. Але вдавнину тут 
писали рос: Зажикаючи потравть роскбшниуь 
Ключ Роз. 1665 р. л. 39 6. Олекс. ХУПІ в. ст. 64: 
роскошнє. Див. роз. 

Роскладати по чому (в Г. за чим): По вп- 
мові слова розкладаються на склади, Тимч. 13. 
Можемо розкладати слова вважаючи на вимову, 
їр. 13. Див. по. 

Рослина див. ростина. 
Роспач ж. р.: Сама роспач гіркая, М. Вовч. 

П. 43. -- Але слово це з п. гограс2; ліпше вжи- 
вати: безнадійність, смуток, глибокий жаль, бд- 
чай, роспука. 

Роспинати, -наю; розіпнути, розіпну; розі- 
п'ясти, розіпну; рбеп'ятий. 

Роспис, роспису м. р.; а. роспись ж. р. 
Росписка, в росписці; а не росписка м. 
Роспитати кого про кого-що; в Г. о кім-чім 

а. п. або за ким-чим. Роспитував про Зінька, Гр. 
126, Я про все роспитав, Кул. 417. 

Росповідати, -дадю тро кого що; прик. сп. рос- 
кажи, росповідай, в Г. розповідж. Росповідав про 
свою сварку, Гр. 82. 

Роспознати, роспізнадти про кого-що. 
Роспоряджатися і рідше -- роспоряджати: 

Роспорядивши Турн як треба, Котл. ,Ннеїда". 
Роспочинати, -наю, роспочати, роспочну, рос- 

почнбш, роспочне- (в Г. розпічну, розпічне2), рос 
почав, -ла, "ли (в Г. розпочала, -чали). 

Роспродаж, роспрбдажу м. р. а не роспро- 
дажа ж.р. м. 

Роспростертий м.: Вона приступила до мене 
з розпростертими руками, Франко ,зах. Б." 92, 
треба: з відкритими раменами, з простягненими 
до мене руками, з великою радістю. 
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Роспрощатися, роспрощаюся з КИМ'ЧИМ; В Г. 

розпращатися. Див. прощатися. 
Роспудити, роспуджу, роспудиш -- Це розігна- 

ти, з давнього расп8дити; на В. У. рідке, тут зви- 

чайно -- розігнати; в Г. часте, бо підтримується 

й п. гогредгіб. Див. пудити. 
Роспукати, роспукатися а., не часте на В. У., -- 

тут вжив. частіше в значінні росцвітати; В Зах.- 
укр. говорах часте, бо підтримується Й п. гогре- 

аб, і визначає -- тріснути, лопнути. Див. пукати. 

Ростйна, рідше -- рослина; пор. Че. го8йіпа, 

п, го8ійпа, давнє растєнніє, расль., 
Ростопити, ростопляти, -ПЛЮ, 

в Г. розтапляти з п. гогіаріаб. 
Рострубити, -блю, -трубиш, -трублять ; в Г. роз- 

труб/ти (пор. ще г.: мінута, гармідер, розхреста- 

ний, протів, -- в Г. тут 4, на В. 9. 4): 
Ростручувати зах.-укр. з 7. годітасаб; на В. 

У. -- роскидати. Див. трутити. 
Росходитися, -джусь, росходиться. Росх. про 

кого-що, в Г. о кого-що а. п. О що ТУ росхо- 

диться г. п. ,Укр. Гол.« м 194, ліпше - Про що 

тут мова. 

Росхристатися, росхристаний; В Г. розхроста- 
тися, розхрістаний (пор. ще 2.: мінута, гармідер, 

трубіти, протів). 
Росцвітати, -таю; в Г. розцвитати, розцвитаю. 

ИВ. цвісти. 
Рот див. ріт. 
Ротмістер, рбтмістра, або ротмистр» З с.г.нм. 

гобітпеівфег через п. гобтієітя. 2 
Ройль, рояля м. р. або рояль, роялі ж. р. з фр. 

Рубашка, з давнього рбкашка, На В. У. не 
вжив., тут тільки сорочка; в Г. рубатка -- товста, 
стара сорочка. 

ростоплений; 
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Рубин, рубину, з іт. габіпо через нм. Кибіп; 
в Г. рубін м. | 

Рувим, в Г. Рувим п.; Ря8вімо з гр. "Роорбт». 
Руїна, а не руіна; з лат. гиїіпа. 
Руйнувати, -ную; в Г. бурити з п. Биглує. 
Рукав, рукава, мн. рукава (а не рукави) Тимч. 

98, рукавів. Широких рукавів, Кул. 394. 
Рукопис, рукопису м. р.; арх. рукопись, ру- 

кописі ж. р. Ченці з рукопису старе письмо зми- 
вали, М. Вороний. В Г. рукопис, рукопись. 

Рукоять, рукояті ж. р.; вже в укр. пам'ятках 
ХІ в. єсть ржкодать; тепер вживається ще в Г., 
де підтримується й т. геКко)є8б; на В. У. вже не 
вжив., тут -- ручка, держало. 

Румунія, румунський -- так в Г. з п. Китипіа, 
гитий5кі; рум. Китіпіа або Котапіа; на В. У. -- 
Руманія, румінський; нм. Вигпайпіеп, гападлієср; 
англ. Коптапіа. 

Рум'яний, рум'янець, з давн. рбмиантьій, р8ма- 
нець. Стояла перед ним уся рум'яна, Гр. 128. 
Обличча так і пашіло рум'янцем, Гр. 33. На зі- 
в'ялих лицях грав рум'янець. Коц. 57. 

Рура, рурка, руля, рулька, з ст.-грн.-нм. гбтга, 
теп. Кбіпге; рідко вжив. на В. У., тут звичайно -- 
труба, дірка; в Г. часте під впливом п. гиата, гитКа. 

Русалка, а не русавка му. Сиділа русалка на 
білій березі, Чуб. Ш. 183. Русалонька. 

Русин, русина, русинка, мн. русини, русинів; 
в Г. русин, русина, русинка, мн. русини, русинів. 
Це стара назва українців: Пестави ШМрослакь Лл- 
оніна митрополитом, р8снна Пов. вр. літ під 6599 р. 

Русификація, свій вираз: обмоскбвлення. 
Русло, русла, мн. русла, русел. 

сь, Руси ж. р Руссю, в Г. Русию а., на 
Русі. Давня назва України. Див. Росія. 
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Рутинбваний г. з п. габупомапу (а це з фр. 
гоціпієг); на В. У. не вжив., тут -- вправний, 
досвідчений. 

Рухливий, рухливіший. 
Ручай, ручаю м. р., з давн. р8чай; часте в Г., 

де підтримується й п. гас24); на В. У. рідке, тут 
частіше -- струмдк: Фадзюркотіли по улицях 
струмочки, М. Вовч. 

Ручити або ручитися за кого-що: Ручуся за 
нього. 

Рушник, рушника, З давн. ржченикт. 
Рушниця, з давн. рячьница; ВГ. гвер або кріс. 
Рядно, рядна, мн. рядна, ряден. Див. верета, 

плахта. 
Рямці див. рамці. 
Рясний, -а, -6, а не рясний м. Рясно груш. 
Рятувати див. ратувати, спасати. 

С. 

2 Грецьку букву с перед голосним звуком спокон- 
віку ми вимовляли тільки як с, а не як з, бо так її 
вимовляли Й самі греки; так, від греків перейняли ми 
хресні ймення: Амвросій, Анастасій, Анисія, Арсеній, 
Василь, Гарасим, Гервасій, Діонисій, Лисавета, Євсевій, 
Їсак чи Сік, Ісидор чи Сидір, Їосиф чи Йосип, Софія, 
Семен, Созон, Симон, Соломон, Тарасій чи Тарас, Ісус 
1тТ. п. 

Так само споконвіку вимовляли ми й вимовляємо 
всякі інші слова З с, перейняті з грецької мови: фи- 
Лософія, философ, перси, Персія, Месопотамія і т. п., 
давні: Фнлософни, фнлософт, персм, Лєсопотамни. 

Так само й в латинських словах ВИМОВЛЯЄМО 8 ЯК с 
церед голосним звуком (навіть по м): версія, інтенсив- 
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ний, консул, консиліум, курсив, сенсація, конденсатор 
і т. п. 

Так само, як Ми, Ці с, 8 вимовляють росіяне, 
серби й болгаре. 

Мало відомо, як самі римляне вимовляли грецьке 
с і своє з перед голосним звуком; в Європі довгий час, 
певне традиційно, вимовляли с, з ОДНаково Й перед го- 
лосною; лише в новий час запанувала німецька вимова 
їх ЯК я по цілій Європі. 

Із того часу до української мови зайшло з Європи 
певне число слів -- але число дуже не велике, і хрес- 
них Ймень тут не має, -- в ЯКИХ ми вимовляємо с, 8 
по німецьки, цеб-То як з, напр.: Азія (давнє "Ясимш, 
Асіа), тезис, сазис, музей, кризис, фраза, фантазія, баль- 
зам і т. п. 

В Польщі панує нове читання с, з перед голос- 
ною Як з, і ця вимова від поляків пішла до українців 
в Галичині, і за останній час міцно тут поширюється, 
напр.: Зофія, інтензивний, музульманин, фільозоф, Ме- 
зопотамія і сила інших. В »Модитовнику християнської 
родини« для невіст, вид. 4, Жовква, 1917 р., багато 
наших споконвічних імен без жадної потреби одягнено 
в польську одежу: Амврозій, Анастазій, Атаназій (чи 
пізнає тут себе наш Опанас?), Анізія, Ізидор (це Си- 
дір!), Діонизій (споконвічне -- Динис!), Теодозій, Хри- 
38нт 1 т. п. 

Сбабля див. шабля. 
бавабе, блвалм ог, з гр. Хавафо, а не Сабаст 

чи Саваст п. 
Саватій, баєвдатій, Завватіос, а, не Сабатій п. 
Сагара див. Сахара. 
Сад, сдду, в саду, частіше -- садбк, садка 

(пор. річка, книжка). В Г. зам. сад часто кажуть 
горбд, -- це з п. ортбда. Опівночі айстри в саду 
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росцвіли, Олесь. Пішла в садок виплакати своє 
горе, Кул. 181. 

Саджавка, сажавка; а. сажалка. 
баджати, садити, саджу, саддиш, садить, са- 

дять, саджений. 
Садівник, -ка, а не садбвник м. 
бадовина, -ни; в Г. садовина. 
Сажа, сажі; в Г. саджа. Вже вдавнину були 

ці дві формі: сажа Ї сажда. А я свої (брови) в са- 
жу вмажу -- поповича переважу, Пісня. 

Сбажень, сажня м. р.; в мові ж. ж. р.; мн. 
сажні, сажнів, рідше -- сажень. В Г. сяг, сяга, 
сяжень, сяжня. Вже в давнину були дві формі: 
сажень і сажєнь. Сажень десять, Свідн. 22. Ви- 
шиною сажень в три, їр. 26. На Тмутороканськім 
каміні 1068 р. написано: саже(нть). 

Салат, салату м. р. з нм. дег Заїав; часті- 
ше -- салата ж. р. з п. 8аїафа (а це з іт. 8аїаба,. 

Сбалдат, так постійно вимовляється це слово 
на В. У., з фр. 801Чаб; жу. савддт; в Полтавських 
актах 1665 р. часто: салдать, салдатского. Мн. 
салдати, р. салдат або салдатів. Салдатчина, сал- 
датський (вимова: салдацький). 

Салітра ж. р., з нм. народн. 8аЇбег. 
Сало, сала с. р. давнє сало; В Г. солонайна 

З п. 8їопіпа. Сдла кусок положила на кружечку, 
Кул. 242, 

балевбтка з іт. з5аїуіеба, д.-нм. 5аїуефе, серб. 
салвета. Частіше вжив. сервєтка, з т. 8егугеїКа, 
Че. 8егуїі, з фр. 8егуїебів. 

.  бальва г. п. фр.; на В. У. не вжив., тут -- 
вистріл, постріл. 

Саля див. здла. 
Сам, сама, саме, а не один, одна, одне м.: 

Вона сама була, така сама, що навіть не розуміла, 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 23 
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як можна бути не самій, Гр. 277. -- В сам час, 
на сам вершок, під сам Хотин. -- Всміхнулась 
до нього так саме, як до моря, Гр. 24. -- Сам, 
мн. самі або сами (сами писав Гр. 82. 84. 111). 

Самий, самдя, сама, саме6є, саме. -- Не вжи- 
вати самий з прикметником для утворення най- 
вищого ступіня: найщасливіщий, а не самий ща- 
сливий м. -- В самім ділі м., треба - справді. -- 
Не вживати же замість самий, -- це м.: той са- 
мий, такий самий (а не: той же, такий же, один 
і той же), в той самий час (а не -- в той же 
час). -- Саме дитя, а не само дитя. 

Самісінький, самісінька; в Г. саміський, са- 
міська Леп. 8 ж. 45. 46. 

Самітний, -на, -не, рідше -- самітній, -ня, -нє; 
а не самобтний. 

Самовар, самовару, а не самувар. Самовар 
настадвити, а не поставити м. 

Самопознання; в Г. самопізнанб. 
Самсбн, а. Сампебн. 
Сани, санбй, давнє сани. 
Санкціонувати, а не санкціонирувати. 
Сапеир, сапфири, з гр. ойлефемос через лат. 

зарітив. . 
Сап'янці, сап'янців: Справимо тобі сап'янці, 

Кул. 266. 
Сарацйн, -(цина, мн. сарацини, сарацин, 8 сра- 

цин'к, срациньскь, сасахтіт. В Г. сарацен, -цбна, 
з п. лат. 5агасепи5. 

Сатана див. сотона. 
Сатин, сатину м. р. з фр. Іе 8айп; в Г. са- 

тина ж. р. з п. 5абупа. 
Сахар, -ру, давнє сакар'ь з гр. офуаю, давнє 

одйхує2о; але частіше шціукор, цукру з нм. ЛиасКеї. 
Сахарний, а не сахарний. 
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Сахара, пустиня, -- постійна форма, на В. У.; 
в Г. Сагара, з п. 5апага; нм. бабага; форма Са- 
хара ближча до туземної вимови. 

Сварити кого з ким: Він посварив мене з си- 
ном. Сварйтися з ким за кого-що: Сварилися за 
землю; ба неї сварилися, Гр. 121. Сваритися на 
кого: Сварився на сина. Сваряться, а не сва- 
рються. - В Г. сварити кого: Баби його сварили, 
Мак. Рев. 26; або -- сварити на кого: Сварив на 
жінку, Чайк. Мал. 13; сваритися о що а. п.: Сва- 
рилися о мале, Бирч. І. 220. 

Сварка за воду Коц. 18. 
Сват, свата, кличн. відм. свату, свате. 
Свекор, свекра, свекром. 
Свердел, свердла м. р., мн. свердли, свердлів; 

давнє скєрдьль. 

Сверщок, сверщкд 2. давнє скречьки, п. 
5мїегт87с72; на В. У. тільки цвіркун: І цвіркун не 
цвірчить, Ном. Ж 1381. 

Свиня, свині ж. р. давнє свиним, свнна, -- 
постійно вживане на В. У. слово. В Г. рідке, тут 
звичайно -- безрдга або вбтер. Див. вепер. 

Свиснути Коц. 20, а не свистнути а.; свисті- 
ти, свищу; в Г. свищу; прик. сп. свисни, свис- 
нім, свисніть. 

Свисток, свистка, «свистілка; в Г. свіиставка 
З п, 5уі5:ам Ка. 

Свідомий чого: Свідомий своїх прав , Діло" 
Ж 26 за 1922 р. Свідомий заподіяної кривди. СзЖк- 
Дом докоє тоєй сподки Полт. акти 1667 р. ст. 111. 

Г. свідомий: Свідомі одної мети, Фр. З верш. 
93. Див. несвідомий. 

Свідомість, євідбомости, свідомістю; в Г. сві- 
домість. 

Свідчити, свідчу, свідчиш, свідчать; в Г. свід- 
Ж 
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чити, свідчив, свідчила. Св. про кого-що, в Г. 
свідчити за ким-чим. 

Свіжий, свіжіщий. 
Свіжо г. з п, 5уіе2о; на В. У. -- тільки що. 
Свій, свойбго і свого, свойому і свому; по 

приіменнику: до свого. В Г. свбго, свобго а. 
Свій. В українській мові заіменник свій від- 

носиться до всіх трох осіб однини Й множини, 
тому не треба вживати заїменників мій, наш для 
1 особи, твій, ваш для 2-0ї особи і їж, шніх для 
3-ої особи. Напр.: Я читаю свою (а, не мою) книжку. 
Ти любиш свою (а не твою) сестру. Він поважає 
свого (3 не його) товариша. Ми читаємо свої (а не 
нами) книжки. Ви любите овоїа (а не вашицаг) сестер. 
Вони поважають свої (а не їх, їдніх) товаришів. 

Світ -- вся земля, штипайя, а. мир; світло -- 
Гах; не вжив. світ зам. світло. Світ-зд-очі. Світ, 
світа і світу, мн. світа. 

Світати, світаю, світання, світанок; в Г. сви- 
тати, свитанє. Вже вдавнину були ці дві формі: 
скКтати, сеКтанїє і свитатн, свитаннює. "Битом. 
Єв. 1571 р. Мр. 66: на скеЖтаню. 

Світити, свічу (а не світю), світиш, світять 
(а не світють). -- Світить сонце, місяць, зоря; 
Він світить (засвічує) лямпу. Світиться в хаті, 
Сорочка драна, аж світиться. Не плутати слів 
світити та світитися. 

Світський, вимова: свіцький. 
Свіча, свічі, мн. свічі, свіч, давнє свбїча, 

вжив. дуже рідко, звичайно -- свічка (пор. річка, 
книжка, садою. В Г. часте свіча, під впливом п. 
сзууіеса. Ми. свічки, свічок. 

Свобідний г. з давн. сководькний; на В. У. не 
вжив. тут -- вільний; в Г. вживання слова, ово- 
бідний піддержується п. 8мгорбодпу. 
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Свобода, свободи; мн. свободи, свобід; в Г. 
свобода. | 

Сволок, свблока, давнє ськолокьт. В Г. трам 
з п. фгат (а це з ср.нм. ітат). Стовп сволок 
підпірає, Свідн. 28. Вірьовка шморгнула через 
трамок, Гр. 188. 

Сволоч, свблочі ж. р.; в Г. звблоч. 
Сворінь, сворня див. швірень. 
Своя, р. свобі, д. своїй, пр. свою, ор. свобю, 

м. своїй; мн.: свої, своїх, своїм, своїми. В Г. 
часто: свої, своїй, свою, свої, свбїх, своїм, своїми. 

Святий, святіший, свято -- це літерат. укр. 
вимова; народня вимова: св'ятий, сьватий, све- 
ТИЙ і сяЯтий. 

Свято, рідко -- празник а. Сьогодня свято 
в нас, Черк. І. 73. 

Святочний г. з п. 6мідбесспу: Святбчний кобн- 
церт г, на В. У. -- урочистий концерт; день свя- 
точний г., на В. У.-- святкбвий, урочистий день. 

Святошин, місто; під Святбшином, а не під 
Святошиним. 

.  бватощ, але звичайно в мн.: святощі, свято- 
Щів, а не святощей. 

Свячене, свячбного г. з п. булесопе: Відбу- 
деться в полудне освячене купців ,Укр. Гол." Ж» 
193. На В. У. розговіни або розговляння: Маруся 
чи їла, чи не іла -- їй лучче всяких розговін те, 
що Василь вернувсь, Квіт. І. 72. 

.. Сбвященник, давнє скацієньникиь ; ВИМОВА: СВЯ- 
щеник. 

Себе, але по приіменникові -- сббе: нендви- 
Див себа, просив до сббе; з свбе, а не собою м.: 

сббе був нечепурний, Грінч. 72. 
Сввастопіль, з Севастбполя, севастбпільський. 
Свго г., на В. У.-- цього, до цього, див. сей. 
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Сегодня, сегбдне, сегбдні г. див. сьогодня. 
Сезбн, сезбну; в Г. сбзон п.; з фр. б8аівоп; 

сезбнний і сезонодвий. 
Сей, ся, се, давні сь, сни, сє, Пізніще сєй, са, 

се, -- загально-вживана в зах.укр. говорах арх. 
форма. В східно-укр. говорах рано ці форми пе- 
рейшли на цей, ця, це, які й принято в літ. укр. 
мові. дміна сей, ся, се на цей, ця, це сталася дуже 
рано з аналогії до зміни -ся на -ця в дієсловах 
(годиця, носиця з годиться, носиться, пор. ще: 
отсей, отся -- оцей, оця; але сьогодня зам. цьо- 
годня); такої зміни в дієсловах зах.-укр. говорів 
не відбулося (тут годися, питаєся), тому в них 
лишилися Й сей, ся, се незмінними. -- Відміню- 
ється цей так (в дужках форми галицькі): цей, 
ця, це; р. цього, цбї (с6го, свго, му. сьої, сії); 
дав. цьому, цій (сему, сєм8); пр. цього, цю; ор. 
цим, цею; м. цім, цій; мн.: ці, цих, цим, цими. -- 
В головнім реченні, при побічнім підметовім, 
прикметниковім чи предметовім, звязкою звичайно 
вживаємо займенника той, та, те: Се той рай, 
що жде племя твоє у обіцянім краю, Фр. Мойс. 
51. Тільки той достойний щастя, хто боровся за 
нього, Гр. Так було і вдавнину: КГорє чаАкоу 
томоу, нмьжє ськлазн'ь прикодіть Галицьк. 
бванг. 1144 р. Мт. 18". В Г. тепер надзвичайно 
поширено вживання займ. сей зам. той в голов- 
них реченнях, напр.: Народові відберуть і се (на 
В. У. те), що дали зі страху, Мак. Яр. 293. Се 
(на В. У. те) стадо волів, що пригнав Микула, 
зараз перегнали на, той бік Прута, 1. 49. Ці г. форми 
теж давні, але їх на В. У. ніколи не вживають. 

Сейм, сбйму, сеймобвий, давнє сзьньм', сонь м, 
че. 5пбєт; в Г. сойм, соймовий. Єванг. Учит. 
1619 р.: на сєймах. 
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Сейчас г. м.; на В. У. -- зараз, негайно; 
давнє сєс час». 

Сейчасбвий г.; на В. У. -- негайний. 
Секрвбт, мн. секрбти, а не секрета п. 
Секретар, -ря; з сер.лат. в8есгеїатій5; в Г. 

секретар п. Секретар стану-- з п. 8еКтеіаг2 8іапи, 
треба -- державний секретар. 

Секундувати г. п. (з лат. 5зесипдаге); на В. У. 
не вжив., тут -- помагати, допомагати. 

Село, села, селу, по селу, в селі (а не в селу), 
мн. сбла, р. сіл (а не сел а.); сільце, а не сельце. 
Сотнею сіл, Кул. 195. 

Селянин, мн. селяне, селян; давнє свланин'ь; 
не вживати образливого мужик зам. селянин (Як 
то часто в Г.). Див. мужик. 

Семасіологія, а не семазіологія п. Див. с. 
Семен, давнє Єнлмеєшнь, 3 гр. Заииєйфи та, 

Зеиєфу. 
Семебстер, сембстру, рідше а. семестр. 
Семий г. а. див. сьомий. 
Семинар, -ра м. р., семинарем, мн. семинари, 

семинарів. Давніще: семинарія, -рії ж. р.; інколи: 
семинарій, -рія м. р. Слово від лат. 5зетіпатішт, 
фр. Іе 8бтіпаїге, нм. Ффа5 бетіпагійт, англ. іде 
зетіпату. 

Сем'я, сем'ї ж. р. або частіше -- сім'я, сім'ї 
ж. р.; сем'єю, сім'єю; ми. семня, сімня; з давн. 
слині, сємькід, СКлинш. 

Сенс, сенсу м. р. (лат. з5еп5и58) часто вжив. 
З п. в Г,; який це має сенс г.,, на В. У.: що це 
значить. 

Сенсація, сенсаційний, з фр. 8епзабіоп; в Г. 
сензація, сензаційний з нм. беп5айоп. Див. с. 

Серб або сербин, мн. серби, сербів. 
Сервантес, а не Сервантбс. 
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Серветка див. салфетка. 
Сервус часом говорять з тп. 58егу 8 (а Це 

з лат. 5егуй5 -- слуга) і в Г. як привітання 
при зустрічі; на В. У. ніколи не вжив. такої 
форми привіту. 

Серденько, в Г. сердейко. 
Сердечний; в Г. часом серцевий з п. 5егсому: 

Дістав серцевий атак ,Діло" Ж 10059, - на В. У.: 
сердечний. 

Сердечно; арх. сердечне. 
Сбердитися, серджуся, свбрдишся, сердяться 

(а не сердюся, сердються му.). Сердитися на кого- 
що: Сердилась баба на діда, а дід того не відав, 
Ном. М 3473. | 

Серед кого-чого (де?), інколи серед кого-що 
(куди?): Тікає серед безмежні простори, Гр. 240. 
Визначався серед них Максим, Фр. 3. Б. 144. 

Середземне море, а не Средиземне м. 
.  бервдина, з сербдини, в середині; в Г. сере- 

дина, з середини, в середині. 
Середній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не; давнє 

сєрєдьній. Середньовічний. Середню, Коц. 27. 
Середнього росту, Кул. 261. Середньоязикові, 
Тимч. 17. 

Сережки, р. мн. сербжок; давнє сєрєжиекн. 
В Г. серіжки, ковтки. Див. ковтки. 

Серна, р. мн. сбрен. 
Серйоз, серйбзний, з фр. 8бтівих (вимова: 

серйб, два склади), 58бгівц85е (серйос). В Г. з не- 
правдивої давньої п. вимови 58егіо (тепер 5егіо) 
кажуть серіо (на В. У. серйбз): Брав це на серіо, 
»Укр. Гол." Х 88,-- на В. У.: вважав серйозним, 
поважним; зам. на серйдз (в Г. брати на серіо) 
ліпше казати: направду, поважно, без жарту. 

Серце (а не сердце а.), серця с. р., на серці, 
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мн. серця, сердець (а не серців або серць). Давнє 
срьдьцє, сєрдьцеє. 

Сестра, мин. сбстри, сестер. Сестра жалібниця, 
а не сестра милосердна м. 

Сестрин, а не сестрін ми. 
Сестрінка, давнє сєстричьна, Часто вжив. вГ., 

під впливом тп. 58іо8іг72епіса. На В. У. не вжипв., 
тут тільки племенниця. 

Сестрінок або сестрінець, часто вжив, в Гал., 
давнє сєстричичь, сєстричь, Піддержується п. 
8іовітгепіес. На В. У. не. вжив., тут тільки пле- 
менник, 3 плєманьникь, плємєньники. -- Слова 
сестрінок, сестрінець мають своє 4 з е (з сес- 
тренькь, сестреньць). 

Сесь, сесЯ, сесе, сесю, мн. сесі, -- це арх. 
зах.укр. форми, з давн. сьсь, сєсь, сс, сєсє. Ці 
подвійні форми на В. У. не вжив., тут тільки -- 
цей, ця, це, цю, ці. 

Си, арх. форма дав. відм. з давнього си, 
часта в Г.; на В. У. її вже нема, тут тільки соб/. 

Сивина на голові, а не сивизна п. і не сідина 
м. Див. сідина. 

Сигара див. цигаро. 
Сидір, Сидора, Ісидщрь з гр. "Ісідооос; ВГ. 

Івидор з п. Ігудог. Див. с. 
.  бидіти, сиджу (а не сидю, в Г. сиджу), си- 

диш, сидить, сидять (а не сидють), сидів, сиділа, 
сиділи, сидячи (а не сидючи); а не седіти. Давнє 
сид'ЖКти; многокр. форма: сідати, сідаю (му. ся- 
дати) з давн. с'Кдати; Сісти. 

. била, сили; бігти що сили (в Г. що сила п.). 
Під двором була сила (-- багато) народу, Гр. 127. 

Г. часто з п. вжив. сила зам. скільки: Князів, 
графів, - уже не тямлю сила (п. віза), Щур. Рол. 
19. -- Упадйти на силах. 
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биломіць. Гр. 268. Тимч. 110 (а не спломиць, 
соломіць, силоміть), з сила -- моць; силоміццю. 

Силувати Тимч. 72, сплую, а не силовати. 
Сильний; с. духом, в Г. с. на дусі; сильніший. 
Симбібз, симбібзу м. р. з гр. счибішогс через 

лат.; в Г. симбідза ж. р. з м. вутіріога. 
Символ, сітмволу, символ віри, символист, сим- 

вблика; давнє с/ мколт З гр. обибодот. В Г. сим- 
бол, симболіст, симболіка з п. 5упарої, зупіроїізба, 
зутройКа (гр. 8 ми споконвіку все вимовляємо 
як 8, а не б, напр. Баспль). 

Симон, в Г. Симбн. Див. Шимон. 
Симпатизувати, а не симпатизирувати м. нм. 
Симееропіль, з -поля, симфербпільський. 

.Син, спна, сину мій Гр. 47. Кул. 243, мн. 
сини, синів. 

Синедрібн, синедрібну, бунєдріон'ь, отиєбогом. 
Синій, синя, сітнє, давнє синій, синім. Г. 

синий, сина, сине (пор. п. 8іпу, 8іпа). Синій цвіт 
Гр.109. Синя хвиля Коц. 6. У синьому жупанкові, 
Кул. 8. Грає синє море Шевч. 9. 

Синоним, спнониму, з гр. ситафтаирос. 
Синтаксис м. р. або синтакса ж.р. з гр. офе- 

табіс; срб. синтакса, че. 5Кіадра, п. 5КІадтіа, Іа 
зупіахе, діє бупіах. 

о бинтактичний, а не синтаксичний і не син- 
тактичеський м. 

Синтез, синтезу м. р. з гр. обидФецс. ВГ. 
синтеза ж. р. з п. зупіега. : 

Синьожовтий, синьогрудий. 
СиняЯявий, а не синьоватий. 
Сйпати див. всипати. 
Сир, сиру; п. 5ег. 
Сирий, сирість, частіше -- Вбхкий, вбхкість. 
Сирівець, сирівця, сирівцем, а не сировець. 
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Сироп, сирбпу, з фр. 8ігор; в Г. сироп п. 
Сирота, сироти, мн. сироти, сиріт; в Г. си- 

рота, сироти. 
Систвбма ж. р. з лат 5убівбта, гр. одоттиа, ЇТ. 

вівкета. В Г. систбм м. р. з п. 5убіет, нм. да5 
Зузіет. Ціла система, Тимч. 8. 

Ситий чим, рідше чого: Ти моїх мук не сит, 
Фр. З верш. 246. 

Ситощі, ситощів. 
СиФ, син Адама, бид»ь, 509; в Г. Сит з п. 

зеї, лат. бейі. 
биФон, сифбну, з гр. сіфом через фр. 8ірпоп; 

в Г. сифон п. 
Сбичати, сичу, сичиш, сичать, а не сичуть. 
Сияти, сиЯяю, з давн. сишти, снаю, поширене 

в Г.; на В. У. частіше -- сіяти, сіяю або сяти, 
сяю (інколи ссяти) з давн. сьіштин. Зіроньки сія- 
ють, Піевч. 14. Сонечко сяє, Свідн. 25. Жито сія- 
ти. Див. засияти. 

Сібір, з Сібіру м. р. (народня вимова: Сібір, 
часом Сибір), а не ж. р. м. Його брат у Сібіру, 
Гр. 208. Пішов на Сібір, Гр. 25. Слово походить 
від назви народу 5абіті чи 5ерегі, що колись жив 
у цім краї. 

Сівба або сійба Тимч. 48. 
Сідати див. сидіти. 
Сідий м., треба -- сйвий: Карло такий ста- 

ИЙ та сивий, Щур. Рол. 17. Із сивими усйма, 
ул. 205. . 

2 бідина м. з сЖднна, по укр. -- сивина (або 
РІДКО з и. сивизна): Не сивина на світі правду 
творить, Кул. Іов. 70. Сивизна на висках, Ном. 
" 8709, Див. сивина. 

Сідло, мн. сідла, сідбл; сідбльце. 
Сідляр, -ра, мн. сідлярі. 
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Сікти, січу, січбш, січуть, сік. сікла, сікли; 
зах.укр. січи а. 

Сіль, сбли ж. р., сіллю, в Г. солею а. 
Сільський Коц. 29, а не сельський; давнє 

сєльскмій. 
Сільце, сільця, а не сельце а.; давнє сєльцє. 
Сім, р. сьомії і сімбх, д. сьоми і сімом, ор 

сьома; давнє сєдмьк. 
Сімдесят, див. пятьдесяг; сєдмь деєсСатт. 
Сімнадцять; в Г. сімнайцять; див. двана 

дЦЯть; сєдимь на дєсатеє, сємнадцать. 
Сінешний, "на, -не і сінешній, -ня, -нє. Сі- 

нешного Гр. 185; сінешнього порога, Свідн. 27. 
Сіни, сіней, сіням, сіньми, в сінях (му. сінім, 

в сіньох, В сінех). Давнє сіни. 
Сінці, сінець. 
Сірник; в Г. часто -- запалка, п. 
Сісти, сидіти на чім (а не на що), перед чим, 

під чим: Сів на лавці, а не на лавку. Див. на. 
Січ запоріжська; Січчу. Січа, січі -- битва, 

сїча. 

Січень, січня -- тепер январ, а вдавнину -- 
февраль: мць феєврарь рєкомкмій сікчєн'ь Четве- 
роєв. 1144 р. 

бічи зах.-укр. а. див. сікти. 
біяти див. сияти. 
Сказати, скажу (в Г. скажу), скажеш, ска- 

жуть, сказаний; ск. що тро або за (народнє) 
кого-що, в Г. о кім-чім а. п. або за ким-чим м. 
Див. казати. Сказати про себе, Гр. 235. Скажуть 
панам за мене слово, Кул. От. 19. 

Скакати, скачу і скакаю, прик. сп. скач і ска- 
кай. В Г. скачу. 

Скалити, скалю, скалиш, скдлять ; в Г. скалити. 
Скалубина і шкалубина. 
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Скаляти г. а.; на В. У. рідко вживане, тут -- 
забруднити, замазати. Див. каляти. 

Скандал, давнє скантдаль; 3 гр. охдудадом 
через фр. всапдааї; в Г. інколи тшкандал. 

Скарга про що на кого; в Г. ощоа. п. 
Скаржитися, скаржусь, -жишся, -жаться, а не 

-жуться; ск. на кого про що, в Г.о чім а. пт. 
Скарпбтки див. шкарпетки. 
Скатерть ж. р., скатєрть, Часте в Г.; на В. У. 

тепер не вживається, частіше -- скатертина; але 
звичайно -- настілник або обрус. Див. обрус. 

Скварчати і шкварчати. 
Скелет, скедбту, фр. вдиеівіке, з гр. схеЛдетби; 

в Г. шкелет з п. 87Кеїеі. 
Скеля, мн. скблі, скель; а не зикеля. 
Скипетр, скипетра, давнє скипту»ь З гр. осхіл- 

т00у, 
Скирта див. стирта. 
СкйиФи, з гр. Хкдда, а не Скити п. 
Скільки, скілько; в Г. частіше -- кілька, кіль- 

ко, з давнього колько. Скільки горя було тоді, 
Гр. 26. Своєї землі скільки, Гр. 8. Скілько роз- 
лито крові, Кул. 369. -- Мц. скіко. - Див. кілька. 

Скін, скбну г. з п. 8коп; на В. У. -- смерть. 
Скінчити, скінчу, а не скбичити, скбнчу й. 
Скіра, скіри, або шкіра, з давн. скора, скора, 

Пор. лит. 5Кига, че. 8Кога і 5Кига, п. 8Ккобга, -- зви- 
чайне в Г.; на В. У. не вжив., тут -- шкура, дуже 
рідко шкіра. 

Скіряний див. шкіряний, 
Складати часом вживають як рос. ,дсоста- 

влять", треба-- становіти: Вода становить (а не 
У дає) найважніщу частину землі, Сл. Гр. 

Єбклеп, склбпу, -- це льох, підземний погреб, 
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мурований гріб. В Г. з п. 8Кіер значить крамни- 
ця, - в цім значінні на В. У. слово склеп не ві- 
доме. В склепу, в склбпі. Див. крамниця. 

Склистий г. з п. 82КП8бу; на В. У. -- блиску- 
чий, ШКЛЯНИЙ. 

Склінний г. м.; на В. У.-- схильний, охочий. 
Скло, скла; склянка, скляний, склити, з давн. 

стккло, стькланица, стєкланьй, -- ці форми часті 
в Г. але на В. У. частіще -- текло, шклянка, 
чикляний, зеклити. ЙЛбрє шкланбє Ключ Роз. 
1665 р. л. 9. 

Скобель, скббля м. р. 
Сковзатися, див. зах.-укр. ховзатися. 
Сковорода, -ди; в Г. сковорбда. 
Скомпромитувати, а не скомпромитирувати 

м. ни. 
Сконати, -надю г. з п, 5Копаб; на В. У. -- 

умерти. 
Сконстатувати, а не сконстантувати і не скон- 

статирувати м. нм. 
Сконцентрувати, а не сконцентрирувати м. нм. 
Скборий, скоріщий, скорій, скоріще; в Г. скбр- 

ший, скорше, Леп. З ж. 6. 14. 38. 
Скорина і шкорина, шкоринка. 
Скоропис, скбропису м. р.; арх. скбропись 

ж. р. Український той скоропис, Фр. І. Виш. 61. 
Стадія скоропису, Тимч. 156. 

Скоропостижна смерть м., треба -- нагла 
смерть. 

Скосйти, скошу, скбсиш, скбсять, скошений 
(а не скосю, скосють миу,.). 

бкоштувати чого: Скоштував групі. 
Скраглі, скраглів; скрагель м. р. 
Скрайний -- часте в Г. слово з пт. 5Кга)пу: 

Чоловік скрайних переконань, Куз. 255. На В. У. 
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не вжив., тут -- крайній, остатній, кінцевий, лібе- 
ральний: Він держався крайніх поглядів, Коц. 29. 

Скрань, скрані ж. р., З давн. скранигм, скрань, 
скоронк, Часте в Г., на В. У. вже не вжив., тут 
тільки -- висдк м. р.: Сивизна на висках, Ном. 
У 8709. 

Скривати, -ся а. г. м. див. ховати, -ся. 
Скринечка, в Г. скриночка Мак. Рев. 32. 
Скрипка -- вжив. в однині: На скрипці грали, 

Котл. В Г. під впливом м. 8Кггурсе (а це з че. 
8КИрКу) вживається тільки у множ.: скрипці або 
скрипки: Даю лекції гри на скрипках, ,Діло" 
Хо 9907. 

Скрипт, з скрипту, частев Г. з п.; наВ. У. - 
рукопис. 

Скрізь -- повсюди: Скрізь добре, де нас не- 
ма; не вживати в значінні через, крізь. Див. крізь. 

Скроїти (покроїти), скрбю, скрбіш, скрбять 
(а не скроють); в Г. скраяти або скроїти, з п. 
8Кга)аб; прик. сп. скрой, в Г. скрай п. 

Скубти, скубу, -ббш, -буть, скубаний, скуб, 
скубла, скубли. В Г. скубати, скубаю, скубав з п. 
8Кирає. 

Скувати, скую, -бш, -Ють, скував, скували, 
а не скули. 

Скука див. нудьга. 
Скупощі, скупощів. 
Скура див. скіра. 
Скусний, скусно г. м. 3 искбсьний; на В. У.-- 

штучний, мистецький. 
Скуток г. з п. 8кифек; треба -- вислід, наслі- 

док, частіше -- наслідки. 
Скучати -- від нічого робити; коли від ду- 

шевного горя -- сумувати; від матеріяльної біди -- 
журитися. Ск. по кому або за ким. Див..нудьга. 
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Слабенький, в Г. слабонький. 
Слабий, а не слабий м. Слабий на що: Сл. 

на очі. 
Слабувати на що, а не чим м. Слабувала ди- 

тина на кір. 
Славити, славлю, славипі, славлять, славили, 

славлений; в Г. славити, славили. 
Слав'янин див. слов'янин. 
Сладість, сладости, сладістю. 
Слати (посилати), шлю, шлеш, шлемо, плете, 

шлють, слав, слали, шли, шліть, сланий. 
Слати (стелити), стелю, стблеш, стблють, сте- 

лив, стелила, стблючи, стблений, стели, стеліть. 
Давнє стьлати, стєлю. 

Слеза див. сльоза. 
Сли див. 6сли. 
Сливб, це -- майже, мало що, моск. ,почти"?: 

Павла вона сливе й не бачила, М. Вовч. ,Осн." 
1862. І. 81. Під старість сливе і в рот не брав, 
Рудч. Ск. І. 174. В Г. часто вживають сливе зам. 
насилу, моск. ,едва": Иди, сину, спати, бо сливе 
на ногах стоїш, А. Чайк. ,На ух.є 65. 

близький, -ка, -ке Тимч. 159, а не слизький 
і не слизкий; зах.укр. ховзький. Див. ховзький. 

Слина, слини, З слина, а не слюна м.; слиня: 
ВИЙ, а не слюнявий м. 

Слинявий Тимч. 57, в Г. слинавий. 
Слівник, слівника фонетично було б ліпше, як 

словник; пор. слівце. 
Слівце, слівця, а не словце а. 
Слід, сліду, на сліду. 
Слідити, -джу, -диш, -дять, слідкувати за 

ким-чим або кого-що: Сл. за звірем, сл. звіря. 
Слідком, слідкома за ким-чим: Ходив слідком 

за Денисом Гр. 89. 
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Слідуючий -- новотвір на зразок м. ,сліду- 
ющій" та нм. Їоієвепд: Гурток виставив слідуючі 
вистави ,уУкр. Гол." Ж 194, треба -- такі. Дискусія 
представлялася слідуючо ,Рідн. Край" 1921 р. 
3 23, треба -- так, ось так. Слідуюче засідання 
відбудеться завтра ,Діло", треба -- чергове, на- 
ступне, дальше. 

Слізоньки, слізоньок. 
Сліпота, рідше -- сліпота. 
Слово, слова, мн. слова, слів Коц. 23, а не 

слов а. Дві-три слові, а не два-три слова м., 
давнє дькї слов -- двійне число: Мудрій го- 
лові досить дві слові, Ном. Ж 5912. -- 8 його 
слів, а не по ЙОГО словах м. 

Слов'янин, мн. слов'яне, слов'ян, слов'ян- 
ський, -- від корня с.дво, а не слава, тому не 
слав'янин. Давнбє слованниг. 

Слов'янство, а не слов'янщина. 
Слон, слона, з давнього слон", болг. і срб. 

слон, м. слонь, слов. і че. 8і0п. В Г. словь, слбоня 
З п. 5101. 

Слонова кість, болг. слонова кост, м. слоно- 
вая кость, че. 5іопоуд Ко85і. В Г. слонева кість 
Відповідно до м. 8іопіома Коб. 

Слота або сльота, з давнього слота -- непо- 
года, слот". -- Мокрий сніг; на В. У. не часте, 
В ї. часте, бо підтримується Й п. 581оіа. 

Служба чи Служба Божа -- це Літургія; всі 
Інші служіння -- відправа: Рання, Вечірня, Пів- 
Чічна, Години молитбвні. 

Служити, служу, служиш, служать ; в Г. служу. 
Сл. на що: Сл. на те, щоб заробити. Служив мені 
За язика, Кул. 142. -- Служити в війську ліпше, 
ЯК служити при війську. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 24 
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Слухати, слухаю, -єш, -ють, В Г. інколи слу- 
хати. Слухати кого-чого: Слухала тих молитов, 
Гр. 275. Слухала того плачу, Гр. 275. бл8каючи 
мбзкіки кєсблон Ключ Роз. 1665 р. л. 49 б. Гро- 
мада слухає батькової ради, Фр. 3. Б. 32. Сл. 
про кого-що, в Г. о кім-чім а. п. 

Сблухатися або слухати: Слухай батька, треба 
слухатися батька. 

Слухнаний Гр. 29 і слух'яний. 
Случай, случаю, а не случай м. 
Сльоза, сльози, мн. сльбзи, сліз (а не сльоз), 

Тимч. 105, слізми (рідше -- сльозами). В Г. слеза, 
слезй, мн. слези, з давн. сльза, слєза. Вми- 
ється сльозою, Шевч. 10. Сльози -- неміч жіноча, 
Стар. Без сліз, Кул. 213. Око сльозаве Федьк. 

. 38. 
Слюб, слюбу г. з п. 814; на В. У. -- шлюб. 

Шлюб брати, Ном. М 13899. 
Слюбний г. з п, Забпу; на В. У. -- шлюбний. 
Слюбувати г. з п. 8 абомає; на В. У. - дати 

обітницю, зарікатися, обіцяти. Інколи шлюбувати -- 
шлюб брати. , 

Слюсар, -ря, з сер.-г.-нм. 5іо776ег, теп. зеріо58- 
8ег; в Г. інколи шлюсар. Полтав. акти 1668 р. ст. 
128: слюсар. 

Смаглий, смаглявий, часте в Г., на В. У. 
частіше смуглявий. Вже в давнину було смаглкій, 
смагльний Ї смЗгльний; СЛОВа: смаглий, смагля- 
вий в Г. підтримуються Й т. 8піаєїу, 8таєїаму, 
а смуглявий на В. У. -- м. смуглий. 

Смажити, смажу, смажиш, смажать (а не сма- 
жуть). 

Смак, смаку, смаком. 
Смакувати, смакує, з сер.-г. нм. 8тасКкеп; см. 

що: Я й борщ смакую. Молоко тобі смакувало 
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Фр. 8. Б. 125 -- це т., на В. У. -- молоко тобі 
подобалося, м. тобі смачне. 

Смарагд, -гду м. р., смарагд'ь, з гр. сибоаудос: 
Смардгди й сафіри за горою блестять, Фр. Мойс. 7. 
В Г. ««марадгд з п. 87 тагаєа. 

Смаркатий, смаркач і ншемаркатий, зимаркач. 
Смарувати, смарую, з дільн.-н. 8пі6геп; 

частіше -- "марувати, гірн. нм. 5сппіегеп. 
Смачний, -на, -не, а не смачний; вимова: 

смашний; смачніще. 
Смерека -- європейська пихта; такої назви 

на В. У. нема; з давн. смрубча, Кедр. 
Смеркати або смеркдатися -- однаково вжи- 

вані: Взялось смеркати, Мог. 445. Вже смерка- 
лось, як вернувся Марко, Стор. М. Пр. 117. 
Швидко смерклося Коц. 53. 

Смерть, -ти ж. р. смертю, в Г. смертию а. 
Смирний, з давн. стмлирьнми, Мало вживане, 

частіше -- тихий, плохий, покірний. Перед паном 
смирно (ліпше -- покірно) став, Фр. 8 верш. 160. 

бмисл м., треба змисел, але в нашій мові 
визначає тільки зовнішнє чуття. Під м. впли- 
вом часто в нас вжив. змисел зам. розуміння: 

якому розумінні (а не смислі) ти говориш? 
. | бмілий, сміліщий, сміліще, і сміливий, сміли- 

віщий Гр. 103. 128. 
Сміх, сміху, сміхом, в сміху. 
Сміятися, -Юсь, -бшся, -Ються з кого-чого, 

а не над ким-чим м. Сміються з його, Гр. 241. 
З його химери сміються козаки, Кул. 106, Вдав- 
нину було: см. кому-чому, пор.: Чужому лихові 
не смійся, Глібів. Вороги сміються їй, Шевч. 11. 

2 бмок, смбка, з давнього смокьа; на В. У. 
рідке, тут -- змій, змія, а смок -- це помпа, 
штре. 

ж 
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Смоляр, -ра, мн. -рі. 
Сморід, смброду; в Г. смрід з п. 8пігбад. 
бмутний або сумний -- вживаються в однім 

значінні : Смутнії картини, смутні, невеселі, Грінч. 
Вертався смутний, відн. 20. Заспіває смутную 
пісню, Кул. 182. 

бнити, сню, сниш г, з пт. 8піб; на В. У. не 
вжив. тут -- марити, мріяти: Кілька літ не снив 
(треба: мріяв) про те, Бирч. І. 199. На В. У. слова 
снити нема, тут -- снитися: Гетьман снився Чере- 
ванисі Кул. 103. Ті коні їм уже й снилися, Гр. 176. 

Сницар, -ря, з ср.г.нм. 8пійїгаєге; але час- 
тіше своє слово -- різьбар. 

Сніг, снігу, снігом, в снігу, мин. сніги. 
Снігар, -ра і снігур, -ра, мн. -рі. 
Снідання, в Г. сніданє. 
Снідати, снідаю; в Г. снідати; з сьн'Кдати. 
Сновигати, часом -- сновигати. 
Собака м. р. або ж. р. Ще старий собака 

жив 9. 0. Ю. Ф. І. 116. Старий і стара собака, 
См. Гр. 62. А собака тимчасом сидів, Леп. 8 ж. 
26. Був у неї собака, М. Вовч. І. 125. 

Собі, на собі, в собі; в Г. в сббі. Див. си. 
Характерною ознакою укр. мови єсть часте вжи- 
вання т. зв. давального етичного собі: Пішов 
собі. Ламає собі голову. Посідають собі на гарні 
коники, та гайда, Федьк. П. 4. Розлилась собі рі- 
кою, Щур. Сл. о п. Їг. 28. 

Соболевий, соболева, а не собольовий; давнє 
соболій. 

Соболь, сбболя м. р., давнє соколь М. р. 
Совісний, а не совістний. 
Совість, сбвісти ж. р. давнє сок'Жсть, ВЖе 

мало вживається, частіше -- сумління, з дуже 
давнього сж.мьніЕнию. 
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Содом, Содбому м. р. з беддмтк; гр. назва 
цього міста була у множ.: тає Уббоша, звідсі зроби- 
ли однину : лат. зодота, п. З0допіа і г. Содбма ж. р. 

Сойм див. сейм. 
Сокіл, сбкола, зовн. сокбле, мн. соколії, соколів. 
бократ, а не Сбкрат; гр. Хаомодбтнис. 
Солдат див. салдат. 
Соліцитатор г. м. тат.; на В. У. не вжив,, тут - 

писар (у адвоката). 
Соловей, солов'я, мн. солов'ї, солов'їв, солу; 

ВеЙКО, З'Давн. слакий, солекий, КЛІЧН. В. соловню, 
МН. соловин. В Г. соловій (-ій з -ей), соловія, со- 
Ловієви, кл. соловію, мн. соловії, соловіїв. Щебе- 
чуть солов'ї, Кул. 147. ба солов'ями, Кул. 159. 
Защебече соловейко, Шевч. 6 

Солов'їний, а не соловйовий; в Г. соловійний. 
Солодощі, -щів. 
Соломина ж. р., а не соломина мм. В Г. соло- 

МИН м. 
Соломон, -мбна, Єлеломиїнь, Ходошот, лат. 

Заїотоп або Зоїотоп; п. Заїотоп. 
Солом'яний, солбм'яна. 
Солоний -- так постійно на В. У.; в Г. соле- 

ний. Вже вдавнину було солонькій Частіше Ї соль- 
ньій рідше. 

Солонина див. сало. 
.  ббло с. р., з фр. Їе 5010, нм. даз 5010, не від- 

мінюється; в Г. відмінюється: з сольа, з сольом. 
Солянка, а не солонка м. Постав на стіл со- 

лянку. 
2 бон, сну і сопу, сном і сбном, уві сні (у ві 

СНІ) з давнього свфн'ь, сана. Твердий сон п. дпв. 
ТВердий. Море лежало під сірою поволокою сону, 

оц. 17. Нічка приспала всіх, соном окутала, Стар. 
азва рослини: сон, сону. 
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Сонливиці, сонливиць. 
Сонце, сонця, в мн. звичайно не вжив., хоч 

рідко: сбнця, сонць; сбненько, сбнечко Гр. 119, 
в Г. сонічко або сонейко. Тихе сонечко, Кул. 179. 
Ясних сонць чотири, Щур. Сл. о п. Їг. 23. Сбиців 
Тимч. 102. 

Сбняшний, із сонячний, рідко -- сбяшний; 
в Г. сонішний або сонічний. Соняшний день, Гр. 
22. Сбняшник і сбяшник. 

Сопель, сбпля, сбплем; мн. сбплі, сбплів. 
Соперник див. суперник. 
Сопілка, в Г. часто сопівка. 
Сопрано м. р. і не відмінюється, з іт. 5оргало, 

фр. Їе воргапо. В Г. сбпран м. р. з п. 8оргап,.а це 
з нм. дег Зоргап. Сбпраном пищить, Леп. 8 гл. 144. 

бопти, сопу, сопеш, сопуть, сіп, сопла, сопли, 
сіпши. 

борок звичайно не відмінюється, але буває й 
форма для родов. відм. сорокі; з гр. одоахом 
(3 теосаодломта). У Демків штиридесять, з дав- 
нього четькіредесате. 

Сорокатий, часто вживане в Г. слово, З п. 
рєбтокабу, давнє пестри. На В. У. не вжив., тут - - 
рябий, а коли пасастий, то -- перістий: Перістий 
віл, періста телиця. Рябенька хусточка. 

Сороківець, -ківця, а не сороковець а. 
Сором, сброму і сорома. , 
Соромитися, -млюся, -мищшся, -мляться, о0с0- 

рбмлений, і сорбмлятися, сорбмляюсь. Сор. кого- 
чого: Сор. братової. 

Соромно кого-чого або за кого-чого: Йому 
було соромно самого себе, Чайк. За с. 11. Мені 
соромно за них, Коц. 37. 

Сорочинці, Сорбчинців. 
Сортувати, а не сортирувати м. нм. 
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Сосна і сбсна, мн. сбени, сбсен, рідше -- 
сосбдн; сосновий. Давнє сесна, сосьна і сосьнь. 

Сос див. соус. 
Сбтка, сотки, р. мн. сотбк -- постійно вжи- 

вається в Г. з п. 5ебка. На В. У. тільки сетня, 
з давнього сттьна. Один над сотнею сіл, Кул. 
195. Ляхів було із сотню, Кул. 112. 

Сотний, від сто, з давнього сьтьньй, а не 
сотий .м. Новий бавіт 1531 р.: Оксц сотнюй. 

Сотня, сбтні, сотнею; мн. сбтні, сотень; див. 
сотка. 

Сотона, рідко, з давн. сотона, З Гр. сатам іс; 
але звичайно -- сатана. 

Сбус, сбусу м. р. з фр. Іа 8апсе; в Г. сосм. р. 
З Н, 5058. 

Софія, Софіа, з гр. Хофіа; в Г. З6фія з п. 
/оба. Див. с. 

Сохнути, сбхти, сбхну, сбхнеш, сохнуть, сох, 
сохла, сбхни, сбхвіть, з давнього скундти, свуна. 
Земля сохне, Гр. 47. Сохне дитина, Свідн. 22. 
В'яне, сохне спротою, Шевч. 6. В Г. схнути, схну, 
схнеш, сохне, схнуть, сох, схла, схни, -- ТУТ 
В сьхняти Зник, тоді як на В. У. він вокалізу- 
вався на о; пор. п. 8српаб, 8сппе, 5сппіе, 5сппа, 
5сплаї, зеппеії. 

Соціялизм, соціялист, соціяльний. 
Спадати, спаду, -дбш, -де, -дуть; в Г. спаду, 

спаде. Число населення спало о половину, Бирч. 
Ї. 58 -- це п., треба -- на половину. 

Спадок на сто процентів; в Г. сп. о сто про- 
цент п. б 

Спалитися на іспиті г. з п.; на В. У. зріза- 
тися. Див. засйипатися. 

Спасати, спасадю, спасти, спасу -- спасдатися 
Від гріхів чи від чого іншого, взагалі в мораль- 
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нім значінні. Рятувати -- переважно в матеріяль- 
нім значінні. Треба душу спасати. Треба майно 
рятувати (а не спасати). Не плутати слів: спасати 
і рятувати. 

Спасати, спасую, спасти, спасу -- випасувати 
пашню кіньми чи товаром. 

Спасибі не змін. с. р. з спаси Біг; рідко: 
спасибу, з спасибі Богу; в Г. часто а. спасибіг: 
Спасибіг вам, Фр. З в. 232. Сердечне вам спасибі. 

Спати, сплю, спиш, сплять (а не сплють), 
сплячи, заспаний. 

Спацір, спаціру м.р., спацірувати, -- ці форми 
часті в Г. під впливом т. 5расег, б5расегомає. 
На В. У. звичайно шипацір, г«пацірувати, з нм. 
врасіег. 

Спека див. гаряч. 
Спекатися кого-чого:; Спекався біди. 
Спекти, спечу, -чбеш, -чуть, спечений, прик. 

сп. спечи, спечіть; зах.-укр. а. спечи. 
Спекулювати, а не спекулгрувати. 
Спершу, в Г. сперва, сперву, спершу. Спершу 

кинувсь Петро, Кул. 151. 
Спеціялизувати, а не спеціялизирувати м. нм. 
Спеціялист, а не спеціялиста пт. Спеціялист 

з чого або в чім: Сп. з історії, в історії, рідше - 
по історії. 

Спижарня г. з п. 8рідагпіа (старе п. врубгат- 
піа, а це з нм. Зреї8); на В. У. не відоме, тут -- 
комбра, комірка, комірчина. 

Спина, на спині, а не спина м. 
Спинятися, -нЯяюсь, -нЯяєшся, -нЯяються; спи- 

нитися, спинюсь, спинишся, спинятьсСя. 
Спирт, спирту, з англ. брігів, а це з лат. 5рі- 

тіїає; в Г. спіритус з пт. врігубиє. 
Спис, спису м. р. з сер.-г.-нм. зрівс; в Г. 
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списа ж. р. з п. вріза. Як ударить списом у груди, 
Метл. 454. 

Спитати -- молодшого про що, спитатися -- 
порадитися : Спитай Івана, чи спитався він батька. 
Люде серця не спитають, а скажуть ,ледащоє, 
Шевч. 10. Сп. тро кого-що, в Г. о кім-чім а. пт. 
або за ким-чим п. Див. питати. 

Співати про кого що або чого: Пісню спі- 
ваю, Гр. 120, Про все пісень співають ір. 119. 
Іншої співати, Леп. З ж. 44. 

Спідній, -ня, -нє; в Г. спідний, -на, -не. 
Спізнати г., на В. У. частіше -- спознати. 
Спіймати г. на В. У. частіше -- споймати. 
Спілий, спіти; в Г. часто зрілий, зріти, з дав- 

НЬОГО зир'Кльй, м. зрілий. 
Спілка, в спілці (вимова: в спільці). 

. Спільний, -на, -не, спільник, а не спілний, 
спілник, і не спільній, -ня, і не вспільний 7., 
вспільник м. 

Спір, спбру, про що, в Г. о що а. п.: Спір 
про землю. 

Спірати, -ся, спертися, зопру (в Г. зіпру); 
зах.-укр. спирати, -ся. 

Спіс див. спис. 
Спіткати г.; на В. У. ще частіше -- споткати. 
Спічнути г.; на В. У. частіше -- спочинути, 

спочити. 
, бпішити, спішитися, але частіше -- поспі- 

Шати, поспіпідтися. ІЇздець спішився, Бирч. І. 7. 
Сплакнути, сплакну, в Г. сплакну. 
Сплетня г. м.; на В. У. -- плітка, поговір, наклеп. 
Спливати, спливти і сплисти, -ву, -вбш, сплив, 

СПЛИВвлі, спливли (а не сплила, сплили). 
вати Сплюндрувати і спліндрувати. Див. плюндру- 
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Сповідатися в чім: Сп. в гріхах. Але з дав- 
нього часу вжив. і спов. чого: (зпок'ЖКдАйся грік- 
Кок скойуь, ,Ключ Роз." 1665 р. л. 11 б. Зараз 
взялися гріхів сповідати, Мог. 450. 

Сповідь, -ді ж. р. спбвіддю. 
Сповна, ти не сповна розуму. 
Сповнити, спбовню, спбвниш, -нять, сповняти, 

-няю; в Г. сповнити, сповню. 
Споводувати г. з п. 5ромодомаб (а це з нм. 

уегапіаввеп, уегагзаспеп), треба -- змуспти, нахи- 
лити, викликати. Див. спричинитися. 

Споглядати, споглянути на кого-що: ОП вийду 
я на гірку та спогляну на зірку, Пісня. В Г. сп. 
за КИМ-Чим м. 

Сподіватися, сподіваюся, -ваєшся, -ваються, 
сподівадючися, сподіваний. В Г. сподіюся, споді- 
єшся, сподіється. Спод. кого-чого: Слави - па- 
м'яти сподівалась, Сл. Гр. ЇУ. 182. 

Сподні, спбдень г. з п. вродпіе; на В. У. не 
вжив.. тут -- штани, панталони (з іт. рапіаЇопе). 

Спожити, споживу чого: Хочу з тобою хліба 
спожити. 

Спокій, спокою; В Г. спокій. 
Спокушувати кого до чого; в Г. куспти з п. 

Кивіб. 
Спомагати, спомогти кому, в Г. кого: Треба 

спомагати хорих, -- це п. (на В. У. -- хорим). 
Зах.-укр. спомочи а. Сп. ча що: На що нас Бог 
споміг, тим і приймаєм, Ном. Ж 12087. 

Спомин (а не вспомин) тро кого-що або по 
кому-чому: Спомин про волю. Я мав спомин по 
тобі, Леп. 8 гл. 158. 

Споминати, а не вспоминати; сп. за кого-що; 
про кого-що або кого-що, когс-чого. Про любощі 
спом'янули, Чуб. У. 58. 
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Спорий часто вжив. в Г. з м. врогу в зна- 
чінні великий: Назбиралася спора (на В. У. -- 
велика) громада, Мак. Яр. 321. На В. У. такого 
значіння це слово не має, тут спдрий -- успіпі- 
ний: Де руки Й охота, там спора робота, Ном. 
Ж 11016. 

Спорити г. м.; на В. У. -- сперечатися тро 
кого-що. 

Спорохнявіти, зах.-укр. спорохнавіти; спорох- 
нявілий, зах.-укр. спорохнавілий. 

Спосібний, а не способний а.; сп. до чого. 
Спостерегти, спостере(і)гати. 
Спочати г. спічну; на В. У. -- спочати, 

спочну, спочину. Лягло спочити козацькеє тіло, 
Шевч. 25. 

Справа про кого-що; в Г. о кім-чім а. м. 
Справи про землю, Гр. 18.-- В Г. часто кажуть: 
Здаю собі справу: Здаємо собі справу , Діло" 
Х 10098, - це з п. хгдамає зоріев зргаме; на В. У. 
такий вираз цілком не вживається, тут -- орієн- 
туюсь, уявляю, розумію. 

Справді, а не справди. 
Справдішній, -ня, -нє, а не справдешній; в Г. 

справдішний; але частіше вжив. справжній Гр. 
206. Справжня загадка, Кул. 214. 

Справжній, -ня, -нє, в Г. -ний, -на, -не. 
Спрагнений чого: Спрагнений рідного слова 

»Укр. Гол.є 208. 
Спритний до чого: Спр. до роботи. 
Спричинитися, спричинити г.; на В. У. рідке, 

б звичайно -- бути причиною. Див. споводу- 
ТИ. 

, бпробувати, спробую; в Г. спрібувдти, спро- 
Оувдти, спробую. Ще раз спрібуймо, Щур. Рол. 
65, -- на В. У. спробуймо. 



-- 980 -- 

Спромагатися, -гаюся, спромогтися, -можуся. 
Спроміж, а. спромеж. 
Спроможний і спромбжен. Спроможен вам 

оддати Гр. 134. 
Спрятати г. ж. а., треба -- сховати. Спрятав 

(на В. У. сховав) гроші у своїй кешені, Мак. 
Яр. 237. 

Спряток, спрятку г. з п. вргге; на В. У. не 
вжив., тут-- річі, домові річі, меблі, майно. Везли 
на возах домашний спряток, Фр. 8. Б. 148, - на 
В. У. скажуть: домашні річі. Див. статок. 

Спублічити -- зганьбити, осоромити. Див. пу- 
бліка. 

Спудити г. п.; на В. У. -- налякати. Див. 
пудити. 

Средство .м., треба -- засіб, лік. 
Срібло, срібла -- стара укр. вимова, нова -- 

срібло; давнє срєкро. 
Ссати, ссу, ссеш; з давнього сьсати. 
Ссяти див. сияти. 
Став, з ставу, на ставу; в Г. з ставу. 
Ставати, стаю частіше; рідше -- ставатися. 

Гомін юрби ставався (ліпше -- ставав) голосні- 
шим, Фр. 3. Б. 99. Вставати рано, а не ставати 
рано. 

Ставити, ставлю, ставиш, ставлять, ставлячи, 
ставлений; в Г.: ставляти, ставляю, -- цих форм 
не знають на В. У. -- Ставити на чім (а не на 
що): Став на лавці; став. перед, під чим (а не 
перел, під що): Став під лавкою, став перед ха- 
тою (а не -- під лавку, перед хату); тільки коли 
хочемо підкреслити, куди ставити, то часом вжи- 
ваємо прич. відмінка: Став на стіл, а не на лавку; 
див. на. -- Ставити вимоги до кого -- п., 3 НМ. 
Когдегипєеп з8іеїйеп, ліпше -- вимагати. -- Ста- 
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вити ціль -- п. 8фаміаб сеїе з нм., ліпше -- ста- 
вити за ціль. 

Ставропіль, з -поля, ставрбпільський. 
Стадо, з давнього стаде, часто вживається 

в Г. але на В. У. рідке, тут -- табун, череда, 
отара. 

Стаєнка г. з п. 8іа)епКа, на В. У. -- станька. 
Стайня див. станя. 
Сталевий, а не стальовий або стальний м. 

Сталбвий меч, Щур. Рол. 31. Сталбві сорочки, 
Кул. 38. 

Сталь, сталі ж. р., сталлю. 
Стан, стану, на стану. Муж стану, див. муж. 

Замах стану див. замах. Секретар стану див. се- 
кретар. В Г. стан, стану. -- Не був в стані -- це 
з п. піе рБуї у 5бапіе, м. ,не вь состояній", а ці 
з нм. маг пісрі іт Зіапдаев, простіше -- не міг 
того вчинити, зробити, не сила, не під силу, не 
спроможний. 

Станбвиксько г. з т. 5іапоміязко, на В. У. -- 
станбвище. Займав високе станбвище. 

Становити, становлю, станбвиш, становлять. 
Див. складати. 

Станути, стану, стаднув, станула, станули -- 
дуже часті в Г. вирази, з давнього станати, 
п. 8капад6. На В. У. стйти, стану. став, стала, 
стали. Станути до бою, Бирч. П. 98, -- на В. У.: 
стати до бою. Військо стануло кругом старшини, 
Мак. Яр. 90, - на В. У.: стало. - Вже вдавнину 
були ці дві формі: стати і рідше -- стандати. 

Станція з лат. 5вапбіа (давнє з8іайо), італ. 
збапла; в Г. стація з п. 8касіа, лат. віайіо. Див. 
стація. 

Станя, стані ж. р. р. мн. стань (а не стаєнь 
Чи стайнів). Я комормі; стана, книга Луцька 
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1570 р. Пійшов Петро у станю, Кул. 233. Запахом 
стані, Коц. 60. В Г. стайня, р. мн. стаєнь, з п. 
8фа)піа. 

Старатися про кого-що, на що або чого: Все 
старався про спнів. Вік цілий старався на хату. 
На зіму кожуха треба старатися, Ном. М 1201. 

Старець, старця -- це жебрак; в Г. часто 
старець визначає й стару поважну людину. Не 
зарікайся бути в старцях, Ном. Ж 4648. Старця 
нагодуєш, а торби його ні, Ном. М 4655. 

Старий, -ра, -рд, а не старий м. Вищий сту- 
пінь г старший (становищем) і старіший (віком). -- 
Стар те, що колись було новим, та від Часу по- 
псувалося: Стара одежа. Давнє те, чому багато 
часу пройшло: Давня Україна, Я придбав собі 
новісіньку давню книжку. Протилежні слова: ста- 
рий -- новий, давній -- теперішній. Не плутати 
слів старий і давній! 

Старицький, а не Старицький. 
Старість, старости, старістю. 
Стародавній, -ня, -нє; в Г. стародавний, як 

і п. 5кагодампу. По стародавньому, Кул. 2172. 
Старожитній, -ня, -нє; в Г. старожитний з п. 

8фагоду пу. 
Старозавітний, -на, -не ії -ній, -ня, -нє. 
Старокостянтинів, з С-тинова. 
Старомодній, -модня, -моднє. 
Старосвітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на. 
Староста, р. мн. старостів; в Г. старбста п. 

Старбство, р. мн. старбетв. 
Старуха г. п. м.; на В. У. -- баба, стара 

стара жінка. » 
Старушок з п. 8кагивгек; треба -- дід, старий: 
Старший, вищий ст. від старий: Я старший 

за тебе, Гр. 52. В Г. дуже часто вживають слова 
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старший і без порівняння, зам. старий (пор. ще: 
довший, більший): Він вже старший чоловік. -- 
Старший роком, а не на рік м. або о рік п. 

Старшина -- оден чоловік; старшина -- де- 
кільки. Сільський старшина. Зібралася вся стар- 
шина. 

Стати, стану чим, частіше -- за кого: Він 
став послом, Мак. Рев. 47. Став за писаря їр. 46. 
Він мені за дитину рідну став, М. Вовч. П. 22. 
Став він мені за батька, Сл. Гр. ГУ. 194. Стати 
на чім (а не на що): Стати на землі; стати пе- 
ред, під чим (а не перед, під що): Стати під, 
перед хатою; див. на, ставити. -- Стати, а не 
статися: Хорони мене, Боже, щоб я коли будь 
мав статися (треба -- стати) тягарем для інших, 
Фр. 8. Б. 51. 

Статний, -на, -не і статній, -ня, -нє. 
Статок, статку г. 3 п. 58іаїек; на В. У. не 

вжив. тут -- домашіні річі, майно. Див. спряток. 
Виносили із хат свої статки, Чайк. За с. 12, - 
на В. У.: річі. 

2 бтаття, р. мн. статтів (арх. статбй). Стаття 
З Історії, а не по історії м. Див. книжка. 

Статут, мн. статути, а не статута п. 
Стать, статі часто вжив. ВГ. і зам. постать: 

лечиста стать похилилася, Мак. Яр, 23. Висока, 
струнка постать, Гр. 128. 

Стація г. з п. 8їасіа, лат. з8іайіо, на В. У. -- 
станція, з лат. 8іапіїа, італ. 5бап7а. В Г. (часом 
іна В. У.) станція, з п. з8фапсіа -- це кімната 
з утриманням, пансібн. 

Стебло, стебла, мн. стббла, стббел. 
Стегно, мн. стбгна, стегбн. Тимч. 102. 
Стежити, -жу, -жиш, -жать (а не стежуть ми.) 

за чим: Стежили за кожним моїм рухом, Коц. 34. 
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В Г. стежити що: Совіти стежать події в Німеч- 
чині ,Діло" Ж 10047. 

Стелити, стелю, стблиш, стблять, постблений. 
Стемпель, стемплбвий див. штемпель. 
Степ, ствпу м.р., а не ж.р. м.; в степу. Ви- 

їхали на чистий степ, Мак. Яр. 89. Гуком, стуком 
степ озвався, Щур. Сл. о п. Іг. 17. 38. Йдеш сте- 
пом, Кул. 195. 

Степан, Степана; а. Стефан, бтефін', з гр. 
Утффатмос. Шат. літоп. 513: Ооотеєпань. В Г. Стефан 
пн. Стефана. Див. Штефан. 

Ствпень див. ступінь. 
Стерво, стерва с. р., а не стерва ж. р. м.; 

давнє стєрке, стьрес. 
Стерегти, стережу, -жбш, -жуть, стеріг, сте- 

регла, -гло, -гли, прик. сп. стережи, стережіть, 
стерігши, стережений (а стережений -- це при- 
кметник). -- Стерегти кого-чого: стерегти окопів, 
Мак. Яр. 199. Моста будуть стерегти і. 216. Зах.- 
укр. а. стеречи, стерегчи. 

Стерегтися кого-чого або від кого-чого. Зах.- 
укр. а. стерегчися, стеречися. Треба стерегтись 
їх, Кул. 111. 

Стержень, стержня. 
Стерня, -ні ж. р.; у мн. ліпше не вживати. 

Густа стерня, Леп. 8 гл. 122. 
Стероризувати, а не стероризирувати м. їм. 
Стерпіти, стерплю, стерпиш, стерплять. 
Стерти, зотру, зотрбш, зотруть; в Г. зітру, 

зітреш; стирати. 
Стефан див. Степан. 
Стйигнути і стигти. 
Стид, стиду, давнє стюмідь. В Г. встид з п 

узбуд. Забула стид, Кул. 1173. 7 
Стидатися, -дадюся, стиди 
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Стидатися, -даюся, стидитися, -джуся, -дишся, 
давнє стьвід'Ктиса. Ст. кого-чого: Людей стидався. 
В Г. встидатися з п. уу8будаб бів. 

Стидливий, давнє стмідьликкій. В Г. встидли- 
вий з п. м8фудїму. 

Стидливість, стидливости ж. р. стидливістю. 
В Г. встидливість з п. му8буаїмо5б. 

Стидно; в Г. встидно п. 
Стипендіят, а не стипендіянт. 
Стирта ж. р., лит. 8бігіа, п. 5буті і 8бутіа; на 

В. У. тільки скирта. А там снопи, а там скирти, 
Шевч. 

Стирчати, -чу, -чиш Гр. 182, -чать, а не стор- 
чати. Див. стреміти. 

Стиск г. з п. 8сі5к; на В. У. -- натовп, тіс- 
нбта, натиск. 

Стиснути, стис (а не -- стиснув). 
Стиха, тихо. Почала стиха співати, Гр. 111. 
Стіг, стбгу, В стбзі. 
Стіжок, стіжка, а не стожок. 
Стій, як стій (відразу, зараз) -- частий в Г. 

вираз: Я до Львова як стій все пишу, Фр. 8 в. 
142. Вираз цей на В. У. не знаний. 

Стійло, мн. стійла, стібл. 
Стійний г.; на В. У. -- цінний, правдивий, 

вартий. 
. Стіл, стола, прошу до стблу, на столі; му. 

Стів, сків. 
Стілець Коц. 59, стільця, а не столець. 

2 бтільки, відмінюється: стількох, стільком, 
стількома; стільки і стілько, в Г. частіше -- стіль- 
ко; давнє только. Слово це відмінюється, а в Г. 
не відмінюють: Сиділа на стільки (на В. У.: на 
стількох) багнетах , Укр. Гол." М 194. Між стільки 
(на В, У.: між стількома) розбишаками, Бирч. І. 55. 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 25 
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Стіснати а. г. м., треба -- бути на перешкоді, 
на заваді, заважати, перешкоджати. 

Сто, не було ста учнів, подарував ста учням, 
пішов з стома (або -- з сто) учнями, прибуло ба- 
гато сот учнів. Давнє сьто, сьта. 

Стовбур, -ра, мн. -рі. 
Стогін, стбгону м. р 
Стогнати, стогну, стбгнеш, стбгнуть, стогнучи; 

а не стонати м. 
Стодола зах.-укр. з п. 8фодоїа, а це з ст. г.-нм. 

8када!; на В. У. не вжив., тут -- клйня. 
Столітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не; давні: 

сетоліктьній і сатол'Етьньй. 
Столяр, стбляра, мн. столярі; в Г. столяр. 
Стон, стбну м. г., треба -- стогін. 
Стдпінь г. див. ступінь. 
Стбрія, народнє зам історія: Все село знало 

цю сторію, Гр. 78. 7. 
Сторожити, сторожу, сторожиш, сторбжать 

(а не сторожуть); прик. сп. сторожи. Ст. кого-чого: 
Сторожить дитини, ЛДеп. 8 гл. 13. Див. стерегти. 

Сторона, -ни, мн. стброни, сторін (а не сто- 
рон а.) Коц. 48. 21. Тимч. 105. 

Сторонити, сторонитися від кого, часте в Г., 
але на В. У. рідке, -- тут: сторонитися (а не сто» 
ронити), цуратися, ухилятися. 

Сторонній, -ня, -нє Коц. 13; в Г. сторонний. 
Давнє стороньній Ї стороньниі. 

Сторч, сторчака, з нм. кевійтлі, 8їит7. В Г. 
стору, стбруом з п. 5фоге, 8в0гсет. 

Стос, стбсу, рідше -- стіс, стосу, з нм. 50055. 
Стосуватися до кого-чого: Це не до мене сто- 

сується; Полтав. акти 1667 р. ст. 111: Стос8ю- 
чись з дєкьрєтом пєренлм; В Г. стосувати, на 
В. У. тільки стосуватися; з нм. 8і088еп. 
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Стбяти, стою, стбїш м., треба -- варт, бути 
вартим. 

Стояти, стою (в Г. стбю), стоїш, стоять, стб- 
ячи (а не стоючи), прик. сп. стій, стійте. -- Сто- 
яти (обстбювати) за кого-що: Він все стоїть за 
сестру; Сам за це стоїть, Гр. 80; Стояти за прав- 
ду, Гр. 137. В Г. стояти за ким-чим: Він стоїть 
за відновленням (на В. У. -- за відновлення) ко- 
ролівства , Діло" Ж 10025. -- Не вживати виразу: 
В книжці стоїть, треба: в книжці написано, єсть, 
надруковано. -- Стояти в стосунку -- з п. 5іаб 
му 8ко5ипКи, а це дослівний переклад нм. Пп Уег- 
паїпівєв вбебеп; треба: бути, зоставати з ким в сто- 
сунку чи в стосунках. 

Стражник, в Г. стражник. 
Страйк, страйку, з англ. вітіке (вимова: страйк), 

через нм. Сбтеїк п. 5бга)К і віге)К, страйкувати, 
з нм. 5ітхеікеп п. 5бга)Комає, -- це звичайні в Г. 
вирази, або: штрайк, штрайкувати. На В. У. - 
забастбвка, бастувати, з іт. ра5ба, Брабіате. 

Страсний (з страстний) четвер, а не страш- 
ний, народнє. 

Страсть ж. р. а. м., треба -- пристрасть, по- 
жадливість. 

Страх м. р., зо страху, страхом ; му. страха ж. р. 
Страхатися кого-чого: Стр. біди. 

. | Страшний, -на, -не, а не страшний м.; страш- 
ніший. Страсна (з страстна) субота, а не страшна, 
народнє. -- Не вживати без потреби страшно зам. 
дуже: Він дуже багатий (а не -- страшно бага- 
Тий). Але: Звір страшно ревів. 

Стрелити, стрельнути, стреляти і (частіше в лі- 
тературі) стрілити, стріляти. Вдавнину було стрб- 
аатн і стрвлати, але тому, що давній правопис 
вимагав по р писати "Кк, звичайно писали стр'к- 

Ж 
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мати навіть ті, що вимовляли стреляти. Див. за- 
стрелити. 

Стреміти, стремлю, -миш, -мляЯять -- значить 
тільки: виступати, стирчати: Була на ньому біла 
свита, набакір шапочка стреміла, Котляр. ,Нне- 
їдає. В тих стінах стреміла не одна стріла, Бирч. 
І. 172. Часто вживають, особливо в Г., стреміти 
зам. намагатися, змагатися, прагнути, прагти; це 
давнє стрьмити, що тепер вжив. лише В м. мові. 
Римляни стремлять (треба: прагнуть, намагаються) 
до знищення Картагіни, Корд. 33. Див. прагнути. 

Стрибати, стрибаю. 
Стригти, стрижу (а не стригу м.), стрижеш, 

стрижуть (а не стригуть м.), стрижи (а не стриги 
м.), стрижений. Зах.-укр. стричи а. 

Стрижень, стрижня. 
Стрий, стрия м. р. п. зиту), давнє стрюй, -- 

в Г. це брат по батькові; на В. У. це слово не 
вжив. тут тільки дядько, з давнього дідько. -- 
Стриєчний брат, стриєчна сестра, з п. 8вгу)есспу, 
давнє стрмичичь, -- так в Г. звуть дітей братів, 
на В. У. -- брат чи сестра у перших, двоюрідний 
брат, двоюрідна сестра. Див. вуй. 

Стрийна, п. 5вгу)па, з давнього стомини, -- 
в Г. це жінка батькового брата; на В. У. це слово 
не вжив., тут тільки дядина. Див. вуйна. 

Стрібувати, стрібую г.; на В. У. -- спробувати, 
попробувати. 

Стрій, стрбю, п. 8ігб), з давнього строй (в зна- 
чінні одежа дуже рідке); на В. У. зовсім не вжив., 
тут -- одбжа, плаття, убрання. 

Стрійний г. з пт. 5бго)пу; на В. У. -- гарно 
вбраний, прибраний (такого значіння давнє строй: 
ньій не мало). 

Стрілити, стрілю, стрілять, стрілив, стрілила, 



-- 3289 - 

стрілили, з давнього стрілити, стрілю, -- По- 
стійне в Г., на В. У. частіше стрельнути або ви- 
стрілити. Стр. в кого, на кого, в Г. до кого: Стрі- 
лив до него (на В. У.: в него, на него) і убив на 
місці ,Укр. Гол." М 7. 

Стріти, стріну, -неш, і стрінути, стрівати, стрі- 
тити; прик. сп. стрінь; стрінутий і стрінений. -- 
Стріваємо обидві формі, Тимч. 24. 

Стріха ж. р. з давнього стра, пор. Пеле- 
т"ЖКша крабь'КеЄє под струн Пов. вр. літ під 
6454 р., -- це дах, кінець даху; тепер на В. У. 
стріжа -- кінці даху: Із стріх вода капле, Метл. 
301. В Г. стріха -- солом'яний дах, а стриж з п. 
зктгуср -- гора, піддашша, моск. чердакь. 

Стріча, стрічати, стрічадю, стрічений; встріча, 
встрічний, встрічати з м. Давнє стр'жча, стр'Кчати. 

Стрічка, стрічечка, мн. стрічки, стрічбк; зах.- 
укр. біинда, п. біпда з нм. Віпде. Див. стьбнжка. 
Дівчинці мріялися такі довгі стрічки, Гр. 176. 

Строгий а. м., треба -- сувбрий, гбетрий; 
ДАВНЄ срагнмій, П. 8ГОЄЇ. 

Строїти, це -- будувати, готовити; в Г. з п. 
5(гоїб слово строїти, стрдітися визначає те, що 
на В. У. -- прибіратися, виряжатися, вбратися, 
чепуритися; такого значіння давнє стронти не 
мало. -- Строїти -- отруїти. -- Див. пристроїти. 
Парубки ще до опівночи поприбераються, як ли- 
царі, Федьк. ІЇ. 4. 

Строфа, з гр. отоофії; в Г. стрбфа п. 
Стругати, стружу, стружеш, стружуть (а не 

стружать), стружучи, стружений; в Г. стружу. 
Струсити м., треба -- налякдтися, злякатися. 
Струсь, струся г. з п. 5іга8; давнє стобвст 

З ст. г.-нм. 84тй7 (а це з лат. 5(тцібіо). На В. У. 
страус з м. страусь, а це з ново-г.-нм. З5ітаця8. 
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Стрдусове піро, в Г. струсеве піро, п. рібто 
5ігивіе. 

Стручувати, стручую, струтити, стручу а. г., 
п. 8ітасає ; на В. У. не вжив., тут -- пхати, скидати. 

Струшувати, струшую (а не струсюю), стру- 
шуєш, струшують (а не струсюють), струшений 
(а не струшаний). 

Струя, струї ж. р. мн. струї, струй, давнє 
стожи, вже не вжив. на В. У., тепер -- хвиля; 
в Г. ще вжив. як струя. 

Студений, давнє стбденьй, вільно вжив. в укр. 
пам'ятках з ХІ в.; тепер на В. У. мало вживане, 
тут звичайно кажуть шолодний. В Г. слово студе- 
ний вжив. постійно: студена вода, ст. роса, ст. 
вітер, ст. потік; Я змерз, мені студбно (на В. У.: 
мені холодно). Див. зимній, холодний. 

Студент, студбнта, з лат. 5 идеп(і)5 -- це слу- 
хач наук тільки в вищій школі; в Г. студентами 
звуть також, як і в п. мові, і учнів шкіл серед- 
ніх. Див. академик. 

Студень, студня -- місяць декабр; давнє 
стбдєнь -- ХОЛОД. 

Студінь, студіні ж. р. З ст8деєнь Ж. р., стужа. 
Студіюм, мн. вищі студії, а не студія п. 
Студня, студні ж. р. з давнього ст8дєньць, 

п. 5кидпіа, часте в зах.-укр.; на В. У. не вжив., 
тут колддязь або криниця. Див. колодязь, кер- 
ниця. 

Стул, з стула м. р., а не стуло; з д.-г.-нм. 
8іц0і. 

Стулити, стулю, стулиш, стулять (а не сту- 
лють), стулячи, стулений (а не стуляний). 

Ступати, ступити, ступлю, ступиш, ступлять; 
в Г. ступлю. , 

Ступінь м. р. (а не ж. р., відміна: ступіня, 
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ступінбм, мн. ступіні, ступінів, з давнього стє- 
пєнь і стяпєнк, що були ж. або м. роду. Низький 
ступінь освіти. Се остатній ступінь, Фр. Ів. Виш. 
38. 39. Кожен ступінь, Свідн. 31. Другий ступінь, 
Бирч. П. 77. Остатний ст8пєн Книга Володимир- 
ська 1577 р. Ступіні порівняння: вищий і найви- 
щий. Спека на або в 40 ступінів або градусів 
(в Г.: горяч виносить 40 степенів ,Укр. Гол." 
х 203). -- На кожнім ступіні, -- це ліпше, як на 
кожнім кроці п. -- Ступіні на сходах. -- Рідко: сту- 
пінь, ступеня м. р.; часом: ступінь, ступня -- це 
про ходу. - В Г. частіше арх. степень ж. або 
м. р. рідше ступень, або стбпень з п. 5іоріей. 
Див. крок. 

Ступневий, а не ступньовий. 
Стусень, стусня, стуснем. 
Стьбнжка, стьбжки, з п. уу5к42Ка, -- звичайні 

на В. У.; але частіше -- стрічка. В Г. стяжка 
(з давнього стагь) або стднжка п. 

Суботній, -ня і субітній; в Г. -ний. Вдавнину 
було частіше сжкотьньй, рідше сбкстьній; пор. 
п. 50робпу і в8обоїпі. 

Сувати, суватися; рідше -- сувати, -ся м. 
Суворий, а не суровий а. м. Суворий мулла, 

Коц, 11. 
Суд, суду, в суді. У 
Суддя, судді, суддею, мн. судді, суддів, 

з давн. сждна. В Г. судія а. 
Судити, суджу, судиш, судять, судячи, су- 

джений; в Г. суджу. 
Судній, -ня, -нє і судний, -на; давнє сждьньій. 

дня рада, Кул. 195. Суднього дня, Кул. Єв. 
т. , 

Судно, судна, мн. судна, суден. На морі мав 
чотириста суден. Щур. Рол. 47. 
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Судовий, -ва, -ва, а не судовий. 
Судорга, судорги ж. р., ми. судорги, судорог; 

а не судорог м. р. 
Судьба а.; звичайно кажемо -- доля. 
Сувцький канал, з нм. Зие2, англ. 5це7; в Г. 

суеський. Субц, в Г. Суес п. 
Суєтитися, суєчусь мж.; треба: метушитися, 

колотитися, клопотатися. 
Суєтня м., з давн. свієтніє; треба -- метушня, 

біганина. 
букно, сукна, мн. сукна, сукбя. 
Сукня, мн. сукні, суконь. 
Сбулема ж. р. рідше сулима, з гр. соочдцибс; 

в Г. сублімат, п. 8ибіїта з лат. вабіїітаїит. 
Сум не плутати з нудьга; сум буває від ду- 

шевного болю, а нудьга -- від нічого робити: 
Почули ми про смерть, - і сум опорну нас усіх. 
Нудьга напала, бо нічого читати. Див. журба. 

Сбуматоха мж.; треба -- метушня, гармидер, 
біганина. 

Сумерк, сумерку, мн. сумерки, сумерків м.; 
звичайно: ємеркання, сутінки; сумерками м., 
треба -- смеркбм. 

бумний, -на, -не2, давнє сбвмьний, ДИВ. СМУТНИЙ. 
Він сумний, Гр. 154. Сумний псалом, еп. 
З гл. 14. 

Сумнів про кого-що, в Г. о кім-чім. 
Сумніватися, -вдюсь м., ліпше -- мати сумнів 

або сумнитися, сумнюся З стльнітиса. 
бумрачний а. м.; треба -- хмурий, похмурий. 
Сбумувати, сумую за ким-чим: Сумував за 

ними, Свідн. 46. Не сумувати мені за ним, Фр. 
3. Б. 141. 

Сумцов, Сумцова, а не Сумцов. 
Суниці, суниць. 
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буп, супу м. р. з фр. Іа 8опре; в Г. зупа 
ж. р. з п. хара (а це з іт. 7ирра). 

Суперечка за кого-що: Суперечка за землю, 
Гр. 81. 
Р Суперник, з сжпрьник'», частіше -- супротив- 

ник, сжпротивиннкт. 
бупроти, супротив, сжпротивт, це -- напро- 

тив: Дядькова хата супроти нашої. Виходили су- 
против ворогів рідного краю, Кул. 11. -- Див. 
рівняти. В Г. часто вживають з п. супроти зам. 
через те, тому, того: Супроти великого напливу 
кандидатів, Гімназія буде принимати ще зголо- 
шення ,Ділоє 9901. 

, бус Христос Гр. 68, народнє, зам. Ісус, 
з Інсвсь. 

Сусанна, споконвічне Сбеанна, гр. Хофодтта; 
в Г. дузанна з п. /агаппа. Див. с. 

.  бусід, сусіда, мн. сусіди, сусідів, сусід, су- 
сідьми; а також -- сусіда, сусіди спільн. роду; 
давн. стсбдт і сжекд, сьсіКда, сжскда. Полтав. 
акти 1667 р. ст. 118: Палажка свекда. У Гр.: Су- 
сіда йому 188, Підпалив у сусіди клуню 25, Про- 
бив сусіді голову 241. 

.  бусідній, -ня, -нє; в Г. -ний, на, не. Сусіднє 
місце, Фр. 8. Б.124, Сусіднього Коц. 20, сусідньої 
Коц. 57. 

. бусідський, сусідство (вимова: сусідзький, 
сусідзтво). 

Суспендбваний лат. п. г.; на В. У. не вжив., 
тут -- звільнений, заборбнений урядувати. 

буспенза лат. п. г.; на В. У. не вжив:, тут - 
заборбна урядування, звільнення. 

, Сутолока м., треба -- гармаєдер, безладдя, бі- 
ганина. 

бутужно тепер ха гроші, Гр. 134. 13. 
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Суть див. 6. 
Суфіт, суфіту, з італ., а не суфіт п. 
бухар, -ря, мн. -рі. 
бухоти, сухобт. 
Сучава, рум. Зисеаха; давнє (58чава і ббочава. 
Сбушениці, сушениць. 
бушити, сушу, сушиш, сушать, сушачи, су- 

шений; в Г. сушу. 
буята г.; на В. У. -- суєта, давнє сбюта. 
буятитися г. див. суєтитися. 
Схема ж. р., гр. оуйна; т. 8спетаї; схема- 

тизм. Див. шема. 
Схід, схбду, з давнього в-суод'; В род. 

відм. часто не змінюється: Повій, вітре, до схід 
сонця, Руданський. До схід сонця опинився на 
волі, Кул. 401. В Г. часто всхід зам. схід, це з п. 
хувсрба. Пор. захід. 

Східень, східня. 
Східний, -на і -ній; в Г. -ний; давнє ве 

Хходьньй. 
Східці, східців Гр. 97. 
Схнути див. сохнути. 
Сходи, схбдів Коц. 9. 
Сходити, сходжу, сходиш, сходять; в Г. схо- 

дити, сходила. 
бхожий чим, а не по чому м.: Мовою схожий 

на татарина (а не -- то мові м.). 
Схопити, схоплю, схбпиш, схопить, схбплять, 

схопив, схопили, схбплений (а не схопляний); 
в Г. схбпити, схбплю, схбпив, схбпили. 

Схотіти, схбчу (а не схотю), схбчеш, схотять 
і схочуть (а не схотють). До-схбчу. 

Схуднути, схуднувши; мин. час схуд. 
Сципібн, Сципібна; в Г. Сципіо з п. лат. 
Сього, по приїменниках сьбго. Див. цього. 
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Сьогобічний, -на, рідше -- -ній, -ня. 
Сьогодня або сьогодні -- загальновживані 

форми: Сьогодня стратили Фр. 3. Б. 148, Сьо- 
годня бій Щур. Рол. 25, Сьогодня свято в нас 
Черк. І. 78, Сьогодні спочинем Шевч. 4, Сьогодні 
хочу пограти конем по полю Кул. 236; у Гр. 47 
поруч: сьогодні і сьогодня. Вдавнину був називн. 
відм. сєй дьнк (або: диьньсь, дьнєсь), родовий 
відм. (вживається як прислівник): сєго денє або 
сєго дини, ЗВідсі повстали наші: сегодне му. а. 
і сегодні, сьогодні. Але тому, що від дьнк, День 
повстала нова форма род. відмінку -- дя, пов- 
стало й загальновживане наше сьогодня. Вже 
в Житом. Єв. 1571 р. знаходимо Мт. зач. 111: 
сєгодна. -- В Г. часто вживають сьогодня, се- 
годня зам. тепер, - це з п. длівіа). 

Сьогодняшній, -ня, -нє, від сьогодня; рідше -- 
сьогоднішній, від сьогодн?. Ліпше вжив. ниніш- 
ній день, а не сьогодняшній день. Сьогодняш- 
ній вечір, Кул. 33. Сьогоднішній день, Мак. 
Лр. 155. 

Сьогорічній, -ня, -нє (вимова: сьогбрішній); 
в Г. сегорічний. 

Сьогочасний Свідн. 17. 
Сьої г. ми. зам. сбі див. сей. 
Сьомий, сьбма, сьбме, сьбмого, з давнього 

седтльй, пізніще сємюй, -- Тут є перейшло на о 
як в сього. В Г. арх. форми: семий, сбма, сбме, 
семого. 

Сьомилітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на. 
Сюди, давнє сжда, сяд'ь, сюда, сюд8, Часом 

скорочується в сюд; сюди частіше, арх. сюда 
рідке; на В.У.звичайно цюді; в Г. інколи сюди: 
сюди-туди. Йди сюди, Коц. 17. Ходіть сюда, Чайк. 
л. 7. Прийшов сюди, Гр. 47. 
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Сюдою, цюдбю -- вільно вжив. в укр. мові; 
в мові рос. не вжив. 

бюжет, сюжету м. р. з фр. 8ціеї. 
Сюрприз, сюрпризу м. р. з фр. вигргїієе; в Г. 

сюрприза ж. р. з п. віагртулга. 
Сюрчанє г., на В. У. -- дзюрчання. 
Ся, давній заїіменник са вдавнину не був 

прив'язаним до дієслова, напр. в Збірн. 1073 р.: 
да са покоушаю 17 б, нє вм са дом юго зАпА- 
лили 69, Пізніще це ся втратило свою рухли- 
вість, але в зах.-укр. говорах зберегло цю давню 
ознаку й досі; в сх.-укр. збереглося лише в однім 
виразі: як ся маєте Гр. 146, -- це з судової фор- 
мули: (права такт са маю, що довго міцно три- 
малася на Вкраїні. Це ся, міцно приєднавшись 
до закінчення 8 ос.дієслова тек, разом з ним змі- 
нилося: -тьса дало -ця (пишемо: годиться, вимо- 
вляємо годиця); ця зміна -ться потягла за собою 
й зміну заїм. сей на цей; див. сей. -- Му. ся пе- 
реходить на сє, сі: Я сі, сє вмив. -- В теперіш- 
ній час ся стало в сх.-укр. говорах лише заїмен- 
никовою часточкою. 

Сягнути або сягті, сягнув. 
бяжень, сяжня м. р. див. сажень. 
бян, СЯну, а не Сан м. Від Сяну Корд. 53. 
Сяти див. сияти. 
бятий див. святий. 

Т. 

Та, давнє та, а не дам. Був собі дід та баба. 
Треба писати та й, а не тай: Пан та й годі, Гр. 
95. длучник та визначає власне те саме, що Й 
злучник 7, але звичайно він з'єднує слова, що 
близькі значінням. 
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Табір, з табору, таббром, ми. таборі. 
Таблиця, табличка, з тавлица, З лат. сабиіа. 

В Г. таблиця (це давній наголос), табличка або 
таббля з п. фарбеіа, нм. Табеїйе, На В. У. шкільна 
дошка, в Г. таблиця. Од чорної шафи з книжками 
до шкільної дошки павук снував павутиння, Коц. 47. 

Тавор див. Фавор. 
Таврійський, а не Тавричеський. 
Таганріг, з Таганрогу; таганріжський. 
Таємниче, в Г. таємничо. 
Таз див. таця. 
Таїтися від кого: Ми не таїлись од матері, 

Стор. М. Пр. 35. 
Так (3 такс) -- як постійно вживають в Г.: 

Світла погасли так в сусідних кімнатах, як і на- 
дворі ,Укр. Гол." Ж 188. На В. У. постійно як -- 
так: Світло потухло як в сусідніх кімнатах, так 
1 надворі. Вдавнину вживалися обидві формі: 
частіше мко -- тако, рідше тако -- шко (лат. 
Ма -- ші, польськ. бак -- |ак). В Г. часто вжи- 
вають так не відмінюючи його, -- це п.: А я так 
бідна днесь, Фр. З в. 236, - наВ. У. така бідна. 
Татари не видалися йому так (на В. У. -- такими) 
страшними, А. Чайк. За с. 59. -- Так само, а не 
также м.: Так само й я захорів. -- Часом м.,такь 
какь" у нас передають: так -- як, треба: бо, тому 
що, через те що: Тому, що згорів міст, нам до- 
велося робити круга. -- Рос. вирази: ,столь, на- 
столько" по укр. ліпше передавати нашими : так, 
такий, така, таке, а не настільки, остільки: Праця 
така (а не настільки) цікава, що нею варто за- 
НЯТИСЯ. 

Таки в укр. мові вжив. вільно (в мові рос. 
Переважно в виразах: всб-таки, опять-таки). -- 

. часом таки. 
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Такий старий, а не так старий я. Карло та- 
кий старий та сивий, Щур. Рол. 17. Див. так. 
Такісінький. 

Також, а не также ж. і не тоже ж. Я також 
піду. 

Таксувати, а не таксирувати м. нм. 
Талан, талану, давнє талант'ь з гр. таЛамто». 

Рідко: талант м. а., мн. таланти. 
Талісман з фр. іайбзтап; в Г. талізман з м. 

зайдтап. 
Таляр, -ра, мн. -ри, п. іаїат з нм. Траїетг. 
Там, Єхеї, в зах-укр. говорах часто вживають 

зам. туди: Я можу не доїхати там, куди пустився, 
А. Чайк. Мал. 141. Так часом було й в давнину: 
ПоЖидн от'ь'сждоу тамо Остр. Єв. 1056 р. Мт. 1729, 
але частіше вживано тб8да, т848, т8дм. На В. У. 
на питання куди вжив. тільки туди (а не: там): 
Я піду туди (а не там), куди мене просять. - 
Слово там часто вживають без потреби: Я там ви- 
читав в книжці; вживаючи там, треба поясняти, 
де саме: Там, у батька, нікого не було. 

Тамки жу. зменш. від там, часте в Г., рідке 
на В. У. Був тамки князь, Щур. Рол. 37. 

Тамошній, -ня, -нє Тимч. 2.; в Г. -ний, -на, 
не; давнє тамошьній. 

Тамтой, тамта, тамтб6, тамтбго і т. д. -- від- 
мінюється лише останнє слово, -- це часті форми 
в зах.укр. говорах; пор. пт. фапіеп, ватіа, катіо. 
На тамтім боці, Хот. 27. На В. У. дуже рідкі. 

Тамтуди, зах.укр., п. батівду; на В. У. про- 
сто туда. 

Тамувати, тама, тамування -- з сер.-г.-нм. 
бат, рБаттеп. 

Танець, танця, в Г. танець. 
Таний, тайна з п. іапі, часте в Г., на В. У. 
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лише -- дешевий. Зрадник лиш продасть себе 
тут тано, Щур. Рол. 58, - на В. У. -- дбшево. 

Танути, танув і тав. Віск од жару тане, Кул. 
Псал. 149. 

Танцювати, з нм. іапсеп; в Г. гуляти. Див. 
гуляти. Танцювати чого (а не що): Метелиці та 
гопака гуртом віддирають, Гр. 

Тапчан, тюрк. іарбап, часом -- топчан. Тато 
сидів на тапчані, Свідн. 11. Ванькирчик бідно 
вмебльований двома тапчанами, Коц. 90. 

Таратайка, пор. півд.-тюрк. іагеіа8; в Г. тара- 
дайка з п. фагада)Ка. 

ТарйФ, тарифу м.р., з араб. іагі?, нм. дег Та- 
гії, фр. Їе іагії. В Г. тарифа ж. р. з п. фагуїа, а це 
з іт. багійа. 

Тарілка, з іт. іаєїївге, нм. ТеПег, давнє та- 
р'Кль, п. іаїего. В Г. часом таріль м. р. Часта й 
форма талірка: Без ножа і без талірки, Барв. 387. 

Тасьма, род. мн. тасем. 
Татарин, татарина, ми. татари і татаре, татар, 

а не татарів. Против. татар Сочавська грамота 
1995 р. Гірш од татар, Кул. 183. Купка татар, Коц. 8. 

Татри, Татр, рідко -- Татрів. 
Татуувати, а не татуірувати м. нм. 
Тацит, а не Тацит, лат. Тасійі8. 
Таця, в Г. тдца з п. каса; на В. У. частіше -- 

таз або таза, араб. іа8, ісп. бала, іт. багла. 
Тдаяти а. м. звичайно -- танути, топитися. 

Див. танути. 
Твар, -ри ж. р. з тварь, вжив. рідко, частіш -- 

тварина, лице, світ; орудн. відм. тваррю Тимч. 2. 
, Твердий, а не твердий ж. Міцний, або кріп- 

КИЙ сон, в Г. твердий сон з п. руагду 5еп. Заснув 
Міцно, кріпко, в Г. твердо п. Твердіший, в Г. 
Твердший, п. фугагд8гу. 
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Твердити, -джу, -- це звичайно укріпляти, 
а не з м. повторяти, нагадувати; рідко -- за- 
певняти. 

Тверезий, а не трбзвий а. м. Тверезіший. 
Твій не вживати зам. свій, див. свій. Твого, 

твобі, твойбму, (твому), твоїй, твою, твоїм, твоєю, 
мн. твої, твоїх, твоїм, твоїми. В Г. твбя, твоє, 
твого, твбму, твбій, твоїм, твої. 

Твого, але по приіменнику -- твбго: до твого. 
Творець, творця -- це давня укр. вимова; но- 

ва з м. -- творець, творця. 
Творіння або твбрення. 
Те, теє, а не то, тоє: Що було, те минуло, 

Гр. 10. В Г. часто арх. то, а не те; п. фо, м. то. 
. |  Тватр, з тедтру (народнє: теятер, теятру); 
пор. серб. театар, гр. Фбатооу; мн. тейтри, а не те- 
атра п. 

Тебб, а по приїменнику тебе: Бачив тебе, 
прийшов до тебе. 

Т. є. -- з м. то-єсть, треба себ-то, цеб-то: 
с. т. або ц. т. 

Тезис, тезису м. р., мн. тбвиси, тезисів; з гр. 
боді, але взято через нм. діе ТЬе5бе; англ. іБебіз. 
В Г. тбза ж. р. з п. фета. 

Тека, твбки ж. р. з п. їеКа, а це з гр. й Фчухя. 
На В. У. частіше тортфель м. р. з фр. Іе рогіе- 
ЇеиіПе. 

Текти, течу (а не теку м.), течбш, течуть (а не 
текуть м.), течи, тік, текла, текли, з давнього 
тєшти, тєчн, тєк8, тєчєши, тєк5ть; рідше також 
тікти, тічу. Зах.-укр. течи. Пор. втекти, утікати. 
Текти чим, а не по чому м.: Тече вода лугом 
(а не: по лузі). 

Телеграма ж. р. з гр. тй Лє (далеко) уодиша (лист. 
писання) через фр. ЇІе ібібстатит ; п. беїеєтат м. р. 
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Телеграфувати, а не телеграфирувати м. им. 
Твлефонувати, а не телефонирувати м. нм. 
Телятина; в Г. телятина п. 
Твма ж. р., а не темат п.; мн. тбми. 
Темний він був на очі, Кул. 20. Темніший. 
Темносиній, "ня, -нЄє; в Г. -ний. 
Темнощі, темнощів. 
Темп, темпу м.р. з фр. Їв кетрє. В Г. темпо 

с. р. і не відм., з п. фепаро (нм. да5 Тепро з іт. 
іетро): Темпо було за повільне (на В. У.: темп 
був надто повільний) ,Діло" М 10086. Півидким 
тбмпом, в швипдкім темпі. 

Темперамент, мн. темпераменти. 
Темрява, а не темрява. 
Теиденційний, а не тенденціозний м. 
Тводбзий г. з п. Теодогу; на В. У. Феодосій, 

Хведбс з Оєоддсїй, веоддогос. 
Творвма ж. р. з гр. Фесфотиа через фр.; в Г. 

Інколи теорем м. р. або теоремат з п. івогета/. 
Твосбфія, теософичний, з гр. Фєодофіа; в Г. 

теозофія, теозофічний з п. іеог0їа. Див. с. 
Твпер, це -- в цей час, нині, пипс, а не -- 

в цю ось хвилю, не.негайно, не зараз: Я тепер 
вже буду вчитися, але зараз побавлюся. Дпв. за- 
раз. Давнє теперко, тєпьрко, топєре; «му. тепбра, 
поперка, В Г. часті вирази: до тепер, від тепер, 
на Б. У.: до, від теперішнього часу. 

. Теперішній, -ня, -нє Тимч. 58. 62; в Г. тепе- 
рішний, тепербешний а. Сього мало по теперіш- 
Ньому світі, Свідн. 56. 

Теперішність, -ности ж. р., в Г. теперішність. 
Теплінь, тепліні ж. р. 
Твплощі, твбплощів. 
Теревені, теревенів. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 26 
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Терен, тербну, з фр. вегтаїпе -- простір, міс- 
цевість, околиця, поле діяльности; а не те- 
рен п. 

Терен, терну м.р., або терня с.р., тернбвий; 
в Г. терен, терну. 

Термометер, -метра, часом термобметер. 
Тернів, з Тернова -- укр. назва, Тарнів -- 

польська назва. Тернівський. 
Тернопіль, з Тернбполя -- укр. назва, Тар- 

нопіль -- польська назва. Тернобпільський. 
Терня с. р. -- шпичаки з терну або й сам 

терен. 
Тероризувати, а не тероризирувати ж. нм, 
Терпеливий, терпеливо, терпеливість; в Г. та- 

кож і терпливий, терпливо, терпливість. Давнє 
трьп'Клиєзь і тєрпєлне». 

Терпентин див. шпигинар. 
Терпіти, терплю, терпиш, терплять; терплячи. 

Терпіти що або чого. 
.Тертй у множ. не вживається (Нема терть 

»Діло" Ж 9908 -- штучна форма). 
Терціян г. з п. іегсіап; на В. У. зовсім не 

вжив., тут -- шкільний стброж. 
Теряти м. а., треба -- губити. 
Тесляр, -ра, мн. -ри. 
Тестамент, тестаменту м. р., мн. тестаменти, 

в Г. мн. тестамбнта п. 
Твстів, тбстева. Тбстеве товариство, Гр. 70. 
Тесть, тестя м. р., тбстем; давнє тесть. 
Твта див. тітка. 
Тетерів, з Тетерева. 
Твтрадь див. зошит. 
Тетяна загальне, Татяна а.; з Татійна, гр. 

Точа»д. На стежці показалась Тетяна, Коц. 46. 
Течи див. текти. 
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Ти, теба, тобі (арх. ти), тебе (арх. тя), тоббю, 
на тобі; в Г. на тббі. Див. ти, тя. 

Ти му. зам. тобі, з давнього ти. Сли я ти 
кажу, то мусить бути правда, Фр. 8 в. 71. 

Тибер, Тибру м. р. 
Тиждень, тижня м. р. тижнем; мн. тижні, 

тижнів; ПОХОДИТЬ З ткійЖьЕдДЕнК ,ТОЙ Же день". 
Тижневий, тижнева, тижнєве. 
Тиква, давнє тмкка, але частіше гарбі/з, з тат. 

спати. 
Тим вживається і в значінні тому, того: Гні- 

вається земля, тим і не родить, Гр. 48. Рос. ви- 
раз ,тьмь боліе" у нас часто перекладають: тим 
більше, треба -- й поготів, й потім: Діти батька 
мало слухають, а нас і поготів, Г. Барв. 413. 

Тимчасом, в Г. тимчасбм. 
Тимченко, а не Тимченко. 
Тин, з тину, на тину. 
Тираспіль, з Тирасполя, тираспільський. 
Тиснути, тиснув і тис. 

. Тисяча, тисячі ж. р., тисячею, мн. тисячі, 
тисяч (а не тисячів); давнє тисаца, рідше -- ть- 
саціа. В Г. постійно вживають тисяч м. р., а не 
ж.р. з пт. фувідс. Тисяч літ тому в зад ,Укр. 
Гол.« М 193, треба -- тисячу... Два тисячі , Діло" 
9893, треба -- дві тисячі. Півтора тисяча ,Впе- 
ред" 1920 р. Ж 282, треба -- півтори тисячі. 

Тисячний, а не тисячній. 
, Тисячолітній, -ня, -нє; в Г. тисячлітний з п. 

Кувіасівіпі, 
. Тйтар, -ря, з ктиторк, хтдтою. Див. ктитор. 

У титаря в хаті, Шевч. 54. 
.  Тихенький, тихенько, тихесенький; в Г. ти- 

хонький, тихонько. Будь тихо г. п., на В. У. - 
Тихо, мовчи. Потихеньку, в Г. потихоньку, поти- 
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хдньки. Тихий, тихший Гр. 240, часом тихіщий 
Тимч. 26. 

Тихін, Тихона, або а. Тихон, Тихона. 
Тиша, а не тиша і не тишина м. 
Тік, з тбку, на току або на теці. 
Тікати, тікаю, з давн. тЖкати; тікати від 

кого-чого: Почала від його тікати Гр. 156. 
Тільки нова форма, або тілько давня форма; 

давнє толике, только, В ХУІ--ХУП в. по укр. 
пам. постійно тиако. В Г. часто вжив. тільки зам. 
стільки, 50 уіе): Тілько шелестівок пристає, кілько 
їх може стояти, См.-Стоцьк. Грам. 9, на В. У. -- 
стілько -- скілько. Му. тілки, тіки. 

Тінь, тіні ж. р. тінню, мн. тіні, тіней. Густа 
тінь. 

Тіснина, в Г. тіснина. 
Тіснота, з м. тіснота. 
Тісто, тістечко; в Г. тістодчко. 
Тітка: Дядько не батько, а тітка не мати, 

Ном.; в Г. тєта, тбти, з давнього тєта; тітчин, 
в Г. тетин. Песливе -- тьотя, в Г. цьобця з п. 
сіосіа. 

Тіточний братг. з п. сіоїеслпу ргаї; на В. У. - 
брат у перших, двоюрідний брат. Тітбчна сестра 
г. 3 т. сіобесспа 58і05кта, на В. У. -- сестра у пер- 
ших, двоюрідна сестра. 

Тічок, тічка, а не точок а. 
Тішитися, це -- мати з чого втіху; в Г. вжи- 

вають з п.: тішаться впливом, П. сіе574, 5іе муріу- 
у ет, ліпше -- мають вплив. 

Ткати, тчу, тчеш, тче, тчуть, тчи, тчучи; 
давнє т'ккатни, тика, т ькАать. 

Ткач, ткацтво, ткацький. 
Тло; дотла м. ліпше -- до останку, до 

решти, геть-чисто. 



-- 405 -- 

Тлумачити г. п., на В. У. -- виясняти, пере- 
кладати. 

Тлустий з п. Ни8бу, треба -- масний, жпряпі, 
давнє жиркн'юй. 

Тмуторокань, -каня м. р. з Тмутороканем; 
рідко Тм., -кані ж. р.; давнє було м. р. або ж. р. 
Також:. Тьмуторокань. Корсунь був звязаний 
з Тмутороканем, Возняк. «Літ. І. 184. Втік в да- 
леку Тьмуторокань, Бирч. І. 62. От ткмбторе- 
кана, Тмуторокан. камінь 1068 р. 

То а. нове те; в Г, постійно то, а не те; 
на В. У. те. Ні се, ні то См. Ст. 45, на В. У.: пі 
се, ні те, Але злучник буде то: Зори -- то люд- 
ські душі, Кул. 148. 

Тоалбта див. туалет. 
Тоаст див тост. 
Товар, -ру, в Г. інколи товар м. 
Товариство, а не товарищество м.; в Г. това- 

риство. 
Товарйський, в Г. товариський. 
Товариш, товариша м. р. товаришем, кличн. 

В. товаришу, мн. товариші, -шів; а не товарищ. 
Говаришувдати. ПШІкільний товариш, а не тов. по 
Школі м. 

Товарбвий поїзд, а пе товарний м. 
Товкти, товчу, товчеш, товчуть, товчений; 

зах.-укр. товчії а. 
Товпа, тбовпитися, тдвплюся, товпишся, тбв- 

пляться; а не толпіа, толпитися м. 
. Товстий, а не тбвстий; товстіший, часом -- 

тОовщий; товстєЄнький. 
Товчи а. див. товкти. 
Товщ м. р. г. з н. Ниа52с2; на В. У. -- жпр 

(це масло, сало, смалець і т. п.). 
Товщінь, товщіні ж. р. 
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Тогди див. тоді. 
Тогід г., на В. У. -- торік (той рік). 
Того, по приіменнику тбго: до того. Див. тим. 
Тогобічний, -на, рідше -ній, -ня, а не того- 

бочний. 
Тоголітній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на. 
Тогорічний, -на, -не, або торішній, -ня. 
Тоді, давнє т"гдм, Тьгда дало: тогдії, тодії 

арх. форми, поширені в зах.-укр. говорах; літерат. 
форма -- тоді (з і накінці, пор. зіма, Вінниця, 
Чернігів). 

Тодішній, -ня, -нє -- літературна форма; зах.- 
укр. тогдишний, тодишний. Давнє тгдашьній. 

Тож, тоже г. м.; на В. У. -- теж. Див. також. 
Той, та, тая, те, теє (в Г. то, тоє); р. в. того, 

теї, тієї (в Г. тої); д. тому, тій; пр. того, ту, тую; 
ор. тим, тбю, тією (в Г. тою); місц. в тім, в тій; 
мн. ті, тиї, тих, тим, тими. -- При порівнянні 
той -- це дальший, минулий, цей -- ближчий, 
теперішній; на тім тижні -- це на будучім тижні; 
в Г. як раз навпаки: той -- ближчий, тамтой -- 
дальший. Напр.: бЄта Бболоднмєрь на сєй сте- 
вонЖ, а пєчєнфзи на цуней, Пов. вр. л. 6500 р. 
ШЙоославь прим сю сторон8, 4 МЛьстиславгь мн8, Ї0. 
6534 р. -- Рос. вираз ,одинь и тоть же" часом 
перекладають в нас: один і той же, -- це зле, 
треба: той самий. -- Ставити той, та, те В голов- 
нім реченні, а не сей, ся, се, див. сей. -- В той 
спосіб г., на В. У. -- ось так. -- Давня укр. мова 
мала особливу частину мови -- родівник, як в нм. 
дег, дів, да8, це були ти, та, то, або той, тая, 
теє; так, в шат. літоп. під 6619 - 1111 роком чи- 
таємо промову Вол. Мономаха: ,Сего не помнішля- 
єте, оже на весну начнеть смердь тота орати ло- 
шадью тою, и приФхав'ь половчингь ударить смерда 
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стрвлою и пойметь лошадь ту." В тепер. живій 
мові родівник частий, пор.: Як реп'ях той уче- 
питься за латані поли, Шевч. 242. -- Див. тую. 

Токар, -ря, мн. -рі; в Г. токар. Токарський. 
Толстой, Толестбго, Толстбому -- змінюється 

як прикметник; в Г. з п.: Толстої, Толетоя -- 
змінюють як іменник. Пор. Горкий. 

Том, тому, двотомбва праця, а не дво- 
томна м. 

Тома г. з п. Тота52; на В. У. Хома, з дума, 
гр. борбс. Томина неділя г. на В. У. -- Провідна 
неділя. 

Тому див. тим. Сто літ тому, а не сто літ 
тому назад м. 

Тонкий, а не тонкий .м.; тонший (вимова: 
тоньчий, тоньший); тоненький. 

Тонути, тону, тбнеш і топитися, топлюся. 
Топити, топлю, тбпиш, тбплять -- кого-що 

в воді; топ. в печі, натоплювати: Чужу хату то- 
пить -- свої очі сліпить. В Г. топити піч не ка- 
жуть, а тільки -- палити. Хата нетбплена. 

Топір, топора а. з топор', -- це сокира з дов- 
гим топорищем, колій; звичайно вживається со- 
кйра, з давнього сфкьіра, соккірал. 

Топірець, топірця, а не топорець а. 
Топливо або паливо: Топлива нікому привезти, 

Г. Барв. 517. В Г. бпал з п. ораї. 
Тополя ж. р., а не тополь м. р. м. Краї до- 

роги гне тополю, Шевч. Сильветка з тополь, Коц. 
94. Давнє тополь було ж. р. 

Топтати, топчу, тбпчеш, топчуть, топчи, тдп- 
чучи, давнє тьптати, топч8; зах.укр. доптати, 
дбпчу, допчеш, допчуть з п. деріаб. Чи я тобі не 
Казала, кучерявий хлопче, що до мене кращий 
Д тебе доріженьку топче, Пісня. Притопчуть ко- 
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зака, Кул. 196. Стежку топче Гр. 159. Топтали 
люде, Шевч. 5. 

Торг, з торгу; на торгу або на тбрзі. 
Торгівля або а. торговля, в Г. торговля. 
Торгуватися за кого-що, в Г. о кого-що а. п. 
Торжественний, торжественно -- давня вимо- 

ва; нова з м. торжественний, торжественно. 
Торішній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на, -не. Поди- 

вися на торішню вроду, Шевч. 28. Торішнього 
хліба, Свідн. 1. Торішньої Гр. 305. 

Торкатися до кого-чого, часом кого-чого: Не 
торкайся стіни. Хто до його торкнеться, Гр. 100. 
Рос. вираз ,что касаєтся" у нас часто передають: 
що торкається до, або: що тичеться до (со 5іє 
русгу), -- це зле, треба: а що до. 

Тоска, давнє тоска, не вжив., звичайно -- 
туга, З тага; туга то отчизні, рідше -- за от- 
чизною; вдаватися в тугу. 

Тост, тбсту з англ. 1 фр. іоа5і (вимова фобі), 
давнє фр. іо5ібе; в Г. тбаст з п. фоа5і. 

Тот, давнє тати, тепер тільки той, тиій, 
а тот вжив, лише му. В зах.-укр. дуже поширені 
здвоєні форми: тот, тота), тоте, тотіу, тоті і т. п. -- 
змінюється лише друга частина як той, а перша 
то ссст'ь незмінна; вже в Перес. Єв. 1556 р. ц.-сл. 
сїє перекладено тоте Мт. зач. 5; в Олександрії 
з ХУШ в.: тота 51, тотб 55, тото 82, тот 32. 
45. 91. В Молдавських грамотах ХУ-го віку ці 
здвоєні форми звичайні. 

Тотчас а. пор.: Тотчас5 кєлєлисмо взаАти 
Полтав. акти 1670 р. ст. 185; тепер вже не вжив., 
замінено на -- зараз. 

Точний, з т'ьчьнмім, ТОЧНО З Т'"-чане, Точність; 
або докладний, справний, однаковий, як раз, так 
саме. 
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То що часто вживаємо замість : і т. п.: Наслу- 
хався пісень, казок то що. 

Тра -- скорочення з зах.-укр. траба; тре -- 
скорочення з треба; літерат. форма трбба з дав- 
нього трєкба (спочатку -- жертва). Треба цього, 
Гр. 8. Треба мати залізний організм, тра ратува- 
тись, Коц. 39. 

Травень, травня з найдавнішого часу вжив. 
замість май: май реком травьн'. Галицьке 
Четвероєв. 1144 р. Остріжський Часословець 1612 
р. л. 74: май сйр'кч'ь трАаєєнь. Травнем вдавнину 
часом звали й місяць апрель. В Г. (є і в мові п.) 
звичайно кажуть май. 

Традиційний, а не традицібнний м. 
Тракія див. Фракія. 
Трам, траму див. сволок. 
Трамвай, -ваю з англ. ітатуау; в Г. трам- 

вай п. 
Трамвайний або трамваєвий. 
Транспортувати, а не транспортирувати м. нм. 
Трапитися, траплюся, трапишся, трапляться 

(а не траплються); в Г. трафитися, трафлю з п. 
(гайс, а це з нм. фгеїїеп. В сина трапивсь гість, 
Кул. 242. Трапиться потреба, Коц. 51. Трапились 
події, Гр. 25.. 

. Тратити, трачу, тратиш, тратять, трачучи, 
трачений. 

,  Тревати, тревадю, тревалий, тревалість, трев- 
КИЙ, тревкіший, так само: тревбга, тревбжитися, 
тревожливий, -- всі колись в корні мали т. зв. 
голосний г, дор. че. їтуабі, пт. бтугаб, бтугадобо, 
ігчгаїу, ігугатів, ігмора, ігмгодіїму, бгмгодпу, Егмго- 
2ус; в давній мові цей г віддавали через рь або 
б, інколи рії (останнє тільки правопис, а не ви- 
Мова), пор. Слова Феод. Печ. УЇ. 208: труьа"їкнна 
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бо нматє6 тркканиє, пор. ще тревклненню, 
трьвьалнєннє, триєвлнєниює. Пізніще г зник, і дав 
ріжні звуки в ріжних місцевостях: тревати, три- 
вати, трівати; пор. дрива, дріва, дрова, лижка, 
ложка і т. п. Ліпше зам. г писати тут ре: тре- 
вати. -- Але часто пишуть також: тривати, три- 
вога і т. п. 

Трезвий див. тверезий. 
Трейтій му. див. третій. 
Тремтіти, тремчу (а не тремтю), тремтит, 

тремтять (а не тремтють), тремтячи (а не трем- 
тючи), приказ. сп. тремти. Тр. від чого; в Г.: 
Тремтів на ваш голос, А. Чайк. ,Малол." 84. 

Трепетати, -ся, трепечу, трепбчеш, трепечуть, 
трепечучи, і трепотати, трепотіти. 

Третій, третя, третє; р. третього, третьої; д. 
третьому, трбтій; прич. третього, третю; ор. тре- 
тім, третьою; місц. третім, третій; мн. треті, тре- 
тіх, третім, третіми. Давнє трєтій, трєтьш, трєтьє, 
трєтьжго. Зах.укр. скрізь тут має тверде т: тре- 
тий, трета, трете, третого, трету. у. трейтій 
(з треттій, пор. ойця, шіснайцять). Третаичний. 

Три, р. трох, д. тром, ор. трома, а не м. троїх, 
троїм, троемя. Звук р в літер. укр. мові вже 
стверд, тому нема підстави писати: трьох, трьом, 
трьома, -- це му. форми; в Г. арх. трех, трем, 
трема. Книга Луцька 1568 р.: троу, Полтав. 
акти 1665--1667 р. троук ст. 32. 86. 98, Ключ 
Розум. 1665 р.: троу"ь л. 146.53. Христос пасхон 
1630 р.: тром". - Три вимагає по собі в м. роді 
іменника на -и: три воли, три столи (а не три 
вола, стола м.), а в ж. і с. роді двійні на 2: три 
корові, три годині, три слово? (а не три корови, 
години, слова м.). Пор. два, дві, чотири. 

Тривати див. тревати. 
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Тридцять, тридєсатеь, тридцате, тридцятьбх, 
тридцяти, тридцятьбм, тридцятьма; в Г. народн. 
трийцять му. трицять му. Тридцятилітній, -ня, 
Коц. 43. Переносити: три-дцять. 

Трикутній, -ня, -нє; в Г. -ний, -на. 
Трилітній, -ня, або трохлітній, -ня. 
Тримати, тримаю, тримаєш. Триматися чого 

або за що: Тримайся купи. Тримати мову чи дер- 
жати річ, це герман., ліпше -- мати мову, ска- 
зати промову. 

Тринадцять, тринадеєсать, тринадцати, р. три- 
надцяти, тринадцятьох, д. тринадцятьбм, трина- 
дцяти; ор. тринадцятьма. В Г. народні тринайцять, 
тринацять. Переносити: три-на-дцять. 

Триніжок, триніжка Коц. 32. 
Трипілля, трипільський. 
Триста, давнє трисьта, триста, р. трохоебт, 

д. тромстам, ор. тромастами; або частіше не змі- 
нюється: не було триста душ, дав триста учням, 
поїхав з триста учнями. В Г. часто тристо. 

. Тричи, давнє трничи, триши, трончи; звуки 
річ в літер. укр. мові ствердли, тому форми 
тричі, трічі рахуються за ми.; трбйчі ми. 

Трібувати, трібую або требувати, требую г., 
на В. У. -- пробувати; давнє трЖвокатни, трєко- 
кати значило потрібувати, мати потребу або при- 
носити в жертву. 

Трівати див. тревати. 
Трівога див. тревати. Тревога за або тро 

кого що, в Г. о кого-що а. п. 
Трівожитися див. тревати. Тревожитися за 

або про кого-що. 
Трійця, трійці -- троє людей; Тробийця, Трбиці -- 

про Бога. 
Тріодь, тріоді ж. р.: Тріодь цвітна. 
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Тріскати, тріснути, трісну, тріснеш, тріснув, 
тріснула, тріснуло, тріснули; в Г. тріс, трісла, 
трісло, трісли. Давнє то'ЖкснУти. 

Трішки див. трошки. 
Тріюме, тріюмфу, тріюмфувати, тріюмфатор, 

а не тріумф. 
Троїх, троїм м. див. три. 
Тронути, трбну (в Г. тронути) м., треба-- зай- 

мати, чіпати, зворушувати, діймати. 
Тротуар, давніша вимова фр. ігойоіг; в Г. 

тротоар. 
ТроФей, трофею, з фр. Їе йторібе (з гр. тоо- 

лаїоу); в Г. трофбя ж. р. з пт. ітоїва; мн. трофеї, 
а не трофеа п. 

Трохи, трошки, трбшечки, потроху; зах.-укр. 
трбха, трошка, трішки, трішечки; давнє троха -- 
це кришка; Полтав. акти 1668 р. ст. 127: трохи, 
тут же часто троха 99. 127. 147. 158. В Г. часто 
вживають дещо зам. трожи, див. дещо. Трохи за 
недужала, Коц. 52. В давній пт. мові було фтосПа, 
іто8аКа. 

Трубити, трублю, трубиш, трублять, трублячи, 
трубив, -йла, -йло, "ли, труби; в Г. часто з м. 
трубіти (пор. г. протів, мінута, гармгдер, розхр/- 
станий), трублю. Давнє тржкити. 

Труд, труду м. р., трудбм, мн. труді, трудів; 
в Г. труд, труда, з трудом, в труді, трудів. 

Трудний до чого: Трудний до вимови, Тимч. 
30. Трудно на хліб; в Г. трудно о хліб п. 

Трудність, -ности, трудністю, р. мн. труд- 
ностей. 

Труднощі, труднощів. 
Труїти, трую, труїш. 
Труна, труни ж. р., з г.сакс. бгиПппе, нов. 

Тгипе; в Г. трунва, трумна, трумно з п. типа. 
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На В. У. тільки труна або домовина. Див. домо- 
вина. Ой умру я, мій миленький, умру, зроби 
мені з клин-дерева труну, Метл. 265. Книга Во- 
лодимирська 1577 р.: Видель єсми у труни трупа 
лежачого. 

Трунок, трунку, з нм. ігипК, -- напій, питво; 
напиток м. 

Трусйтися, трушуся, трусишся, трусяться, 
трусячись (а не трусюся, трусються, трусючись 
му). Тр. над ким-чим: Над кожною грудочкою 
труситься, Гр. 174. 

Трутень, трутня. 
Трутизна зах.укр. з тп. фтисілпа; літерат. 

укр. - отрута, давнє отрава. Хоч у губу візь- 
міть, -- може з отрутою даєте, Ном. Ж 11559. 

Трутити, тручу, трутиш, тручати, -чаю зах.- 
укр. з давнього трвтити Підтримується п. ітасіб; 
на В. У. не вживається, тут -- кидати, відпи- 
хати. 

Трухлий, частіше -- трухлявий. 
ок Трюк, трюку м. р. з фр. тис; в Г. трік; п. 

гак. 
Трюмо с. р. і не відм., з фр. Їе ігитеай. 
Ту -- часто вживана зах.укр. форма, з дав- 

нього т8; п. іш. Східно-укр. і літературне тільки 
тут. Вдавнину було та, т8 -- їі, там, і тт", 
т8то -- тут, на цім місті. Му. тута, тутка. 
Див. тут. 

, Туалет, -лету м. р. з фр. боіївііе; в Г. тоа- 
Ллета ж. р. з п. іоаіеба. 

Тубілець, тубільця. 
Туга за ким-чим: Туга за втраченою силою, 

Гр. 327. 
, Туди літерат. форма; туда ара. м.; в Г. часто 

туди. Давнє тбдь, тб8да, Тт848. 
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Тудою вільно вжив. в укр. мові (В мм. не 
вжив.). Часто тудою ходили, Гр. 142. 

Тужити, тужу, тужиш, тужать (а не тужуть), 
тужачи. Туж. за ким-чим: Тужив за волею, Ма- 
ковея ,Ревун" 56; рідше -- то кому-чому: Ой 
чи тужить моя мила по мені, Метл. 242. Інколи 
туж. над ким-чим: Тужать над нею, Гр. 278. 

Тузін, -ну м. р. г. з п. іиліп; на В. У. дю- 
жина з м. фр. 1а дойгаїпе з дошое (12), з лат. 
даодесіт, нм. да8 Дийгепад. 

Туй-туй, часте в Г.: Здавалося туй-туй справу 
покінчив, Леп. З ж. 26; на В. У. не вжив., тут -- 
ось-ось, зараз. 

Туайтися, -люся, тулишся, туляться (а не ту- 
лються), тулячися (а не тулючися). 

Туман, туману, пускати тумана, туманом, мн. 
тумани; в Г. туман -- також і запаморочена 
людина. 

Тупотіння, в Г. тупіт, тупоту. 
Турбуватися (з лат. баграге) ким-чим або про 

кого-що: Не турбуйсь тим, Гр. 335. Про що ви 
турбуєтесь, Кул. 381. 

Турнир, турниру з нм. даз Тигпіег, фр. Іе 
фоштої. В Г. турній з п. іитгпіє), а це з англ. ратпеу. 

Турок, турчин, мн. турки, турків, а не турок. 
Поотикь т8рков' Сочавська грамота 1395 р. 

Тут див. ту. В Г. часто вживають тут (жи. 
туть) зам. сюди, цюди: Пошукай мені Максима, 
хай тут (на В. У. -- цюди) приходить швидко, 
А. Чайк. ,На уходах" 150, -- це п. а. 

Тутешній, -ня, -нє, в Г. -ний, -на, -не; давнє 
тбтошьній. В Г. також тутбйший з п. іціві82у. 
Тутешньої Гр. 207. 

Тутка г. мн. тутка або тутки, з п. іайКа, нм. 
діййспеп; на В. У. гільза, з нм. Наівзе. 
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Туфля або туфель ж. ра рідке; звичайно 
вжив. пантдфля, з нм. Рапіоїїеі. 

Туча, з давнього тяча, не ВЖиИВв., звичайно -- 
аміра; в Г. часте туча, ж. туча. Див. хмара. 

Туш, туші ж. р. з фр. іа іоасре, нм. дів 
Тивспе; в Г. туш м. р. з п. 

Тую вільно вжив. в укр. мові: Гр. 92. 122 
(в м. Тільки ту, а не тую). Див. той. 

Тхір, тхора, тхорбм і тхорбм, кличн. в. тхіру. 
Тхорів, тхорбва, -реве. 

Тху г.: В кождім грудей тху, Могильн. 402, -- 
це п. ісби, треба -- подих, віддих, дух. 

Тьма, род. мн. тем; тьма тем. 
Тьмавий г., на В. У. не вжив., тут -- тбмний, 

хмурий. 
Тьмуторокань див. Тмуторокань. 
Тьху, а не тьфу. 
Тюбинген, нм. Тибіпєеп, фр. Тибіпсме, англ. 

Тибіпееп. 
юль м. р., з фр. Їе биїе. 

Тюмвбнь ж. р. а не Тюмень. 
Тюрингія, нм. ТЬйгіпоееп. 

. Тюрма, р. мн. тюрем, з сер.-в.-нм. фаги (мн. 
Тігте); в Г. інколи турма з пт. шгта. 

Тютюн, тютюну з тюрк. ійійп, фабип. Пол: 
тав. акти 1667 р. ст. 113: тбтюнь, т8тюн8; П. 
бубої. 

Тютюндвий, а не тютюневий п. 
Тя, з давн. та, прич. відм. від ти, часте 

в зах.-укр.; мсц. тє; в літерат. мові тебе. Див. ти. 
то тя хоче в пута вкути, Фр. З в. 15. 

Тягар, -ра, тягарбм, ми. -рі. 
Тягати, -гаю; тягти, тягнути, тягну, тягнеш, 

тЯгни, а не.тяну, тянеш, тяни, тянуть м. (В м. без 
?); в Г тягати. 
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Тяжкий, а не тяжкий; тяжчий, в Г. тяжший. 
Див. важкий. 

Тажко мені, тяжко, Шевченко; в Г. часто 
вживають тяженько: Застогнав тяженько, Маковей 
» Ярош. 185; слово тяженько на В. У. рідке. Тяж- 
че, в Г. тяжше. Див. важкий. 

Тамити, тямлю, тямиш, тЯмлять (а не тям- 
лють), тямлячи (а не тямлючи); тям, тямте, бу- 
демо тЯямити (а не тямуймо); тямучий і тямущий. 
На В. У. тямити звичайно визначає -- розуміти: 
Треба й жінкам щось тямити про громадські спра- 
ви, Гр. 140. Нічогісінько не тямить, тільки людей 
дурить, і. 116. В Г. тямити -- це пам'ятати: 
Кожду хвилину тої днини я тямлю, Франко 
» З верш." 195. Не забути бажаю я, а тямити, Бир- 
чак ,Вас. Рост." П. 93 (на В. У. -- пам'ятати). 

Тяти, тну, тнеш, тнуть, З тати, тьн8, Часте 
в зах.-укр., в східн. частіше -- різати, рубати. 

Тятива, тятиви, з давнього татика; МОСК. те- 
тива; в Г. тетива. 

У. 

У, приїм. вимагає по собі: 1) родов. в.: 
у батька, 2) причин. відм. на питання куди: 
у поле, і 3) місц. відм. на питання де: у лісі. По 
голоснім попереднього слова переходить на в: 
прийшов у ліс, прийшла в ліс. Див. мою ,Нагл. 
таблиця милозвучности" 85 11 і 12. 

Убийця, з Зкийца, ара., мало вжив., частіше -- 
вбивця, душогуб, убійник. 

Убіратися, убградюся, в Г. убиратися; убра- 
тися, уберусь, убервбшся, уберуться. Уб. в що: 
Убралися в роси, Олесь. 

Убогий, убожчий або уббощий. 
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Убрус, убруса див. обрус. 
Ув див. 5 13 ,Габлиці милозвучности". Як 

ув око (ліпше: у воко) вліпив, Гр. 190. Уві сні, 
і. 42 (ліпше: у вісні). 

Увага ліпше не змінювати на ввага. Брати 
на увагу, під увагу. 

Уважати кого за кого-що: Уважала себе за, 
щось вище, Коц. 49. Уважати на що: Уважаючи 
на те, Тимч. 8. 

Увертюра з фр. опуегбите; в Г. увертура з п. 
пуегіига. 

Увесь, ввесь, в Г. часто весь а. Див. весь. 
Увиді г. м. див. ввиді. 
Увійти, увійду. 
Увільнитися з чого або від кого-чого. 
Увірватися, увірвусь. 
Увірувати в кого або кому. 
Увіходити, -хбоджу, -диш, -хбдять, увіходячи. 

Ув. чого: Граду-тучи увійшов, а злих рук не увій- 
шов, Номис Ж 2098. Увійти, в Г. уйти. 

Уганяти, частіше -- ганяти. Див. вганяти. 
Уговір, уговбру, уговбром. 
Угоден, вгбден, угідний. 
У'гол, угла, мн. угли, углів, також вугол, 

вугла. В Г. угол, угла, мн. угли, по углах. 
Угостити, угощати, угощу, угбстиш, угбстять; 

в Г. угостити, угощати. 
Удаватися до кого по що, В Г.о що а. п. Ви- 

раз: удатися до міста, - це п. паб 58іе до тіа5ба, 
треба -- піти до міста. 

Удар, удару, в Г. удар. 
Ударбмнювати г. з п. падагетапіаб; на В. У. -- 

робити даремним, недопускдти, перешкоджати. 
йом Удвох, вдвох, Гр. 108, а не вдвоїх чи вдво- 

м. 
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Удіввць, удівця, вдівбць, а не удовець а. 
Уділити ради, це з п. цалівіїс гаду, треба -- 

порадити, дати раду. 
Удовж, вдовж чого: Вдовж міста. 
Удекументбований г.: Удокументовані подання 

треба вносити до дирекції, , Вперед" 1920 р. М 280; 
на В. У. -- прохання з документами. 

Удоптати зах.укр. з п. пдеріає; на В. У. -- 
утоптати. Див, топтати. 

Удосвіта, вдбсвіта; в Г. досвіта. Див. досвіта. 
Удуд, удуда, але частіше -- бдуд, бдуда; м. 

удодт; давнє вьдодть. Ах ти, удуде смердячий, 
ом. Ж 3552. 

Уємний г. з п. ціегпу; на В. У. -- недббрий, 
злий, неприхильний, негативний. 

Уживати див. вживати. 
Уживання, в Г. уживанє. 
Ужити, уживу, уживвеш; в Г. ужию, ужиєш, 

ужиє, ужиють. Див. вживати. 
Узагалі див. взагалі. 
У'збіч кого-чого: Узбіч гори. 
Узвар, узвару. 
Узгірря або узгір'я. 
Узгляднйти г. з т. шмлеївдпіабє; на В. У. -- 

брати на увагу, уважати. 
Уздовж кого-чого: Уздовж міста. 
Уздрівати, -вадю, уздріти, уздрю, уздриш, уз- 

дрівши; в Пересопн. бв. 1556 р. Мтв.: Яздокл 
3. 8. 17. 20, буздрквши 3. 53, Ярздритє 69 і др. 
Форми: узріти, узрю -- рідкі. 

У"зол, узла, частіше-- вузол, вузла, а не узел 
м.; давнє Зз'ьль. Узлик, узличок, в Г. узолок (м. 
узелок»). 

Узький, а не узкий м.; частіше -- вузький. 
Узйти див. взяти. 
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Уйматися за ким-чим г. з пт. цітомаб 5іе та 
кіт; на В. У. -- боронити, ставати в оборбдні. 

Уйти див. увіходити. 
Указати на щось -- коли справді щось по- 

казують; указдти щось -- порадити: Вказав до- 
рогу, указав на церкву. 

Укінчений теольог ,Діло« 1922 р. Ж 29, укін- 
чена семинаристка ір. ХМ 30, це п. 5Копсгопу; на 
В. У.-- особа, що скінчила теологію чи семинар. 

Укінчити г. з п. акопсгує; на В. У. -- скін- 
чити, закінчити. 

Уклякати зах.-укр., п. аКіекає; на В. У. -- ста- 
вати на коліна. Див. клякати. 

Украдком г. з п. цктадКівет, м. украдкой; на 
У.-- крадькома, крадьки, потай. Украдком по- 

цілувавши, Фр. 8. Б. 170. 
Україна, український, а не Україна, україн- 

ський, і не Україна, український. В мові ж. ін- 
коли Украйна (Украйна глухо волновалась, Пупі- 
кин). -- Слова Україна вживається в нас з дуже 
давнього часу; знаходимо його вже в Іпатськім 
Літопису під 1187 р.: тут оповідається про смерть 
Переяславського князя Володимира і додається: 
»Й плакашася по немь вси Переяславци... 0 немь 
Украцна много постонає. А під 1213 р. читаємо 
про Данила Галицького: ,Данило "ха с братомь, 
и прия Берестий, и Угровескь, и Верещинь, 
и Столпье, Комовь, и всю Украйну.: В народніх 
Пснях слово ,Україна" знаходимо дуже часто, 
напр.: ,Козаче-соколю, візьми мене з собою на 
Вкраїну далеку".. ,Ой коли б я зозуленька, щоб 
я крильця мала, яж би тую Україну кругом облі- 
тала"... ,Всю Вкраїноньку сходила, пари не знай- 
шла" і т. п. -- Слова Україна, український, коли 
стоять по голоснім звуці попереднього слова, мі- 
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няють своє початкове у на в, див. мою ,Нагл. 
Таблицю милозвучности укр. мови" 8 17. -- По- 
українському див. по. 

Українське, німецьке, польське кажуть в Г. 
скорочено, на питання, яка у вас лєкція; це п, -- 
опускається бу/істепіє; треба українська, німецька 
(опукаючи мова). 

Уладжувати, -джую, -джуєш, -джують, ула- 
джений. 

Улан, улана, з тюрк. ціап; в Г. улан п.; ба- 
гато уланів. 

Улегчати, -чаю, улегчити, -чу, улбгчиш; улбг- 
чання (вимова: улехчити або улекчити, улехчан- 
ня або улекшання). 

У"лиця і частіше -- вулиця. Йти улицею, а не по 
улиці м.; див. по. Візок котився вулицею, Коц. 
45. Багнистою вулицею йшов мужик, Коц. 45. 

У"лік, -ку, частіше -- вулік; давнє сулий ; також 
улій, улію; жу. улень, ульня; в Г. лий. Див. зима. 

Улус, улуса, з тюрк. шішцє; в Г. улус п. 
Ультиматум, ультиматуму м. р. і відмінюється: 

поїхав з ультиматумом. В Г. ультиматум с. р. і не 
відмінюється, -- це пт., або ультимат м. р. 

Улягати, улягти, уляг г. з пт. ціераб: Уляг 
перевазі сили, ,Укр. Гол." Ж 201. Багато домів 
улягло знищенню , Діло" 1922 р. Ж 31; на В. У. - 
піддаватися. Не улягає сумніву ,Діло" М 9889, 
це -- піе цева удбріїмобсі, на В. У. -- без сумніву; 
нема сумніву. Улягти ворогові, ціеб піерггуіасіе- 
Іомі, на В. У. -- піддатися ворогові. 

Ум а. г. м. треба -- рбзум. , 
У'мань з У'маню м. р., а не ж. р. м.; п. Натап. 
Умерлий, в Г. умерлий. 
Умисне, навмисне; в Г. умисно. 
Умірати, умірадю, умерти, Умру, умреш; зах.- 
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укр. умирати. Умерти з чого: Умер з великого 
болю, Гр. 26; в Г. ум. на що: Перікль умер на 
заразу, Корд. 18. 

Уміти вжив. там, де йде мова справді про 
уміння: Я це зумію намалювати. Коли йде мова 
тільки про можливість, там вжив. жожу: Чи я 
зможу (а не зумію) ці дрова перенести? -- Уміти 
чого: Я вмію казок. 

Умова, рідко змінюється на вмобва. 
Умовини, умбвин; визначає те саме, що й 

слово ,умобва". 
Уморити, умбрювати справу, кару г. 3 п. пта- 

граб вргаме, Каге; на В. У. -- нищити, припини- 
ти, покінчити. 

Унеможливити -- новотвір на польський взір 
(пор. ппіеріеввастаб, ппівуіїппіаб), ліпше -- зробити 
неможливим. 

Унещасливити з п. ппіе57слебіїміає, ліпше -- 
зробити нещасливим. 

Уникати кого-чого, або від кого-чого: Небез- 
пеки уникнув. Уникти помилок, Тимч. 7. 

Униматися м., треба, -- стихдти, спинятися, 
утихомирюватися. Дощ унимався, Мак. Яр. 193, -- 
на В. У. -- стихав. 

Універсал, універсдлу; в Г. універзал нм. 
. Універсальний з фр. ппіуетзеі; в Г. універ- 

З9ЛЬниЙ нм. 
Університбт, а не універзитет нм. 
Уніформа ж. р. з лат. ппа Їогта, нм. діе Цпі- 

уогт; в Г. уніформ м.р. з п. цппіїогт, фр. Їе ппі- 
Їогте. 

Уніят, уніятський, а не унійт, унідтський. 
Унук, унука див. онук, онука. 
Упадати на силах. 
Упиватися чим: Упиваючись ясносбняшним 



днем, Гр. 22. Рідко уп. чого: Упившись найдених 
горівок і всяких трунків, Дорошенко, Спом. Ї. 114. 

Упімнення г. з п. прогапіепіе, на В. У. -- на- 
гадування. Письменне упімнення ,укр. Г." М 193, 
треба -- листовне нагадування. 

Уплив див. вплив. 
Уплітати, уплести, уплів, уплела, уплели -- 

рідкі слова; в Г. уплбла, уплбли; на В. У. часті- 
ше сплітати, сплести. Бузько уплів собі гніздо г., 
на В. У. -- б. сплів собі кубло. 

Уповні не вживати зам. зовсім, цілком: По- 
кладався уповні (ліпше -- цілком) на громадський 
розум, Франко ,дбах. Б. 64, -- це м. ,Вполиф". 

Уподібнюватися кому-чому або з ким-чим: Упо 
дібнюєся йому родом, Тимч. 8. Уподібнюючись із 
звуком, їр. 25. 

Упоминати, упімну кого г. з п. аротіпабв; на 
В. У. -- нагадувати кому про що. 

Упоминатися, упімнутися за ким-чим або 0 
кого-що г, з п. протіпаб 8іе; на В. У. -- нагаду- 
ючи жадати, домагатися, вимагати. Див. допоми- 
натися. 

Уп'ять, з давн. спать, Часте на Катеринослав- 
щині, але в літерат. мові не приняте, треба -- 
знову. 

Ура, чс.і п. Бигта, з слов'янського нм. Батгаб; 
в Г. ура, гура п. 

Ураган, урагану, з фр. опгаєап; в Г. гураган 
з п. пигаєап. Ураганний. 

Урадуватися зах.-укр. з сурадоватиса, П. пга- 
дом/аб віє; в літерат. мові звичайно -- радіти, зра- 
діти. 

Уранішній, -ня, -нє, а не -ний, -на. 
Урем'я, врбем'я, времня, з давнього кркмла, 

єєрєма (спочатку визначало гарну годину), часте 
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в зах.укр. говорах, в літер. мові звичайно -- час: 
Нема, часу. 

Урльоп, урльбпу г. з п. цгіор (з сер.-г.-нм. 
шгіопр, тепер. Отіацйр); на В. У.-- відпустка. 

Уровень, урівень м., треба -- рівень, рівня. 
Див. рівень. 

Урода, врбда -- красота; не плутати з м. 
урод»ь (негарний, потвора). 

Уродження г. з п. штодгепіе; на В. У. -- на- 
родження. 

Уродйини г. з п. шгодзіпу; на В. У. -- день 
народження, родини. 

Урок див. лекція, робити, учити. Слово сурокт 
дуже часте в давніх укр. пам'ятках (значіння: 
умова, певна кількість, штраф, певний час і др.). 

Урочистий див. святочний. 
Урядник -- на В. У. це старший чин нижчої 

поліції; в Г. з п. игедпік -- особа, що виконує 
урядову службу; на В. У. це -- урядбвець. 

Ус, уса, мн. уси, усів, усима, частіше -- вус, 
вуса. Взяв за вуса, а не за вус м. Силкувався 
крутити білявого вусика Гр. 75. Каже, ухопивши 
за ус Кул. 1382,-- на ст. 429 це виправлено в по- 
милках: треба за уса. Зпід усів Гр. 15. Із сивими 
усима, Кул. 205. 

Усей, усбії, усібі, усбю, усібю див. весь. 
Усілякий див. всілякий. 

.  Усісти зах.укр. п. ц5іебсб, в літерат. мові ча- 
стіше -- сісти. Князь усів (-- сів) на лаві, Бирчак 
П. 36. Усістися на чім, під або перед чим, а не 
на що: Усівся на лаві, а не на лаву. 

Услів'є г. м. на В. У. -- умбва. 
Уснути, з давнього 8сьпн8ти, п. ц8паб, часте 

в Г., на В. У. - заснути. 
Успокоїтися а. м. г., на В. У. -- заспокбітися, 

Втихомиритися ; успокійся г., на В. У. - заспокійся. 
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Уста, уст.-- стара вимова, нова -- уста 
давнє оуста; також усна (з устна). 

Устати г. з п. п8каб: Бійка устала; треба -- 
перестала, припинилася. 

Установляти ; в Г. устанавляти з п. п8іапаміає. 
Усток: З устбку вітер засвистів, Франко 

,»З верш." 156, -- треба: зо сходу; м. сь востока. 
У'ступ г. з п. п8їер; на В. У. -- уривок, стаття. 
Усхнути, усхну, усхнбш зах.-укр.; на В. У. -- 

усбхнути, усбхну, усбохнеш, усбхла. Давнє 8сьунбти. 
Див. сохнути. 

Усьб, всьо -- частий вираз в Г., -- це м.; 
давнє було вьсє; на В. У. -- все: Він усе їздив 
по морі, Рудч. Ск. І. 100. Див. все. 

Усьої г., на В. У. -- вебї, усбії. Див. весь. 
Усюди, всюди -- літерат. форма; усюда, всю- 

да му. Давнє весюд'Е, кьсядє, вьсюдб8, вьсхд8. 
Він усюди вештається, Шевч. 29 

Усякий. Укр. мова знає подвійне заперечення, 
а тому в перечнім реченні треба вживати переч- 
ного займенника чи прислівника (що починається 
з ні): ніхто, ніщо, ніде, ніколи, також жаден і т. п. 
(не вживати в таких випадках слів без перечки 
ні, напр.: без усякого, без усякої і т. п.). Ніхто 
ніде (а не скрізь) не гомонів, Шевч. Поховали 
без жадних (а не -- без усяких) перешкод. 

Утвча, втбча, частіше -- втікання. 
Утікати, утікаю, з давніх 8т'їЖкати, 8тЖКкаю, 

утекти, утечу, утечеш, утік, утекла, утекли ; рідше: 
утікти, утічу; давнє тєшти, тєк8, 8тєчи, 8тєк8. 
Ут. від кого-чого або кого-чого, в Г. кому: Утік 
опришкам із рук, Маковей , Ревун" 25. Див. втекти, 
текти. Зах.-укр. а. утечи, утічи. 

Утікнути, -ну, -неш г, з п. псіекпаб; на В. У. -- 
утікати, утекти, утечу. 
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Утпка а. м. г., на В. У. лише -- качка: Літом 
і качка прачка, Ном. М 552. Але часте -- утінка. 

Утопист м. р. а не утописта п. 
Утрапити, утраплю, утрапиш, утраплять (а не 

раплють); в Г. утрафити, утрафлю з т. цітаїіб. 
ПИВ. трапитися; див. ст. 427. 

У"тренній, -ння, -ннє а. частіше -- ранній, 
ранішній. 

У"треня, утрені ж. р., з Фдутрьні, або Рання 
(відправа). 

Утяжливий г.: Дорога була утяжлива, Франко 
»Зах. Б. 51, на В. У. -- тяжка. Див. важкий. 

Уфати зах.укр. з п. паб; на В. У. -- вірити, 
довіряти, надіятися, сподіватися. Див. дуфати. 

Ухилятися від кого-чого або кого-чого: Ухи- 
лився від науки, або: Ух. науки. 

У"хо, уха, ухом, мн. уха і уші, ушей (рідко 
нар. вух), ухам і ушам, ушима, на ухах і на упідх 
(му. ушох); частіше з приставним є на початку: 
вухо, вуха і т. д. Давнє Фуко, р. Зушеєсє або За 
двійня: буши, бушима; форми мн. уха Коц. 58 
ух, ухам, ухах -- нові. Множ.: че. шві, п. п57у, 
серб. болг. м. уши. 

Ухопити, ухоплю, ухбпиш, ухбплять (а не 
ухоплють), ухбплений; в Г. ухбпити. 

Уцілувати г. з п. пасаїомабв, на В. У. -- поці- 
лувати: Най уцілують твої чорні очі, Бирч. І. 48, -- 
треба: поцілують. 

Уцтивий зах.-укр., на В. У. -- чбемний; пор. 
давнє фучьетєннює, ЧС. Псйїуу, п. пс2сіму. Бравий 
та уцтивий Олівер, Щур. Рол. 18. 

Учасник, а не участник. 
У'ченик, ученика -- стара укр. вимова, нова 

З м. -- ученйик, ученика. У"ченик а. частіше -- 
учень, учня. 
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Учениця, учениці -- стара укр. вимова; нова 
з мм. -- учениця. 

Учепитися див. вчепитися. 
Учера г. а. див. учора. 
Учитель, учителя, Єчитєлк, або навчитель; 

п. пацслусіві. Учитель історії, а не по історії м. 
Учительська (кімната), в Г. саля конференційна. 

Учити кого, учу, учиш, учить, учать, учбний, 
учачи. Учити дитину ходити, Гр. 117. Учу історію 
(шкільне) -- зле, треба: учуся історії або з істо- 
рії. Учітися від кого чогось: Треба розуму від 
старших учитися їб. 96. Учитися рідною мовою, 
а не на рідній мові м. чи в рідній мові п. Див. 
вчити, вчитися, виучитися. -- Урока учать, го- 
товлять, а не роблять. -- Учити (навчати), учи- 
тися української мови (а не українській мові м.). 

Учкур, учкура з тюрк. шбКиг; часто також 
очкур, очкура. 

Учора, учорашній див. вчора, вчорашній. 
Ушикувати, п. п8г2уКомаєб, з нм. 8спіскеп; на 

В. У. -- привести до порядку, поставити в стрій. 
Ушити г. з п. п87уб6, на В. У. - пошити. Може 

костюми ушити ,Діло" М 9963, треба -- пошити. 
Ушко, ушка або вушко; мн. ушка Гр, 282. 

Вушка од рудих черевиків, Коц. 58. 
Ушкодити, -джу, -диш, -дять (а не ушкодють), 

ушкоджений (а не ушкоджаний). 
Уявляти з себе м., треба -- єсть, становить: 

Він добра людина (а не -- він уявляє з себе 
добру людину). 

Ф. 
Звук ф в слов'янських мовах не рідний звук, не 

овій, а перейнятий з грецької мови, -- це грецьке с. 
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3 приняттям християнства від греків в ЇХ віці пере- 
несено було до слов'ян всю грецьку церковну термино- 
логію, також грецькі хресні ймення, а разом зо всім 
цим і чужого слов'янам звука г. Пзніще трохи, в Х 
віці грецька церковна терминологія та грецькі хресні 
ймення разом з християнством було занесено й на 
Україну, а 3 цим вкупі прийшла до нас і грецька 
буква 9, наше ф (в той час їх писано однаково), а та- 
кож і той звук, що визначала Його буква с. 

Звук р в той час у самих греків не бренів скрізь 
однаково, особливо в простонародній вимові, чому й у 
нас уже вдавнину віддавали його на письмі ріжно. 
Ті греки, що приїздили до нас, були з ріжних місце- 
востей і ріжної школи, чому вимовляли с не однаково, 
і цю ріжну свою вимову самі прищепили й нам. 

Найчастіще греки вимовляли свій 2 ЯК и (з мало 
помітним горловим придихом) і цю їхню вимову при- 
своїли собі Й римляне, бо грецький о; вони все пере- 
давали як р). За римлянами й інші європейські на- 
роди передавали грецький се по вимові, як р?, і цю 
звичку традиційно донесли аж до нашого часу. 

Так само й українці защепили собі від самих гре- 
ків їхню тодішню ВИМОВУ с ЯК и, і ця вимова стала 
в нас найчастіщою; з цею вимовою приняли ми від 
греків багато хресних Ймень, напр.: Пилип, Онопрій, 
Пріська, Степан, Прокіп, Ничипір, Йосип, Степа, Гапон, 
Горпина, Супрун і т. п.; так само й інші давні по- 
зички з грецької мови, напр.: парус -- сдссх, Капер- 
наум і т. п. Найдавніщі пам'ятки наші занотували цю 
грецьку вимову 2 Як п, напр. вже в Ішатськім Літопису 
знаходимо: (утєпан'к 513, Шрокопкнча 488, а наші 
грамоти з ХГУ-го віку часто вже передають народню 
ВИМОВУ є, напр. Галицька грамота 1371 р.: (ятепант, 
раківська грамота 1391 р.: Шилипека роуда, і т. п. 

Пор. ще в Єванг.: Верковича половини ХІУ-го віку: 
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Гєпснманню 95 б. Запис на Трефолої 1260 р.: Фси- 
пови». А в Опису Київських замків 1502 р. це зви- 
чайне явище: Онопрей, Ничипорь, Прокомь, Оста»фия, 
Поталь, Галонь, Остать, Пилипь, Осимь, Горпина, 
Супронь і т. п. 

Крім цього, греки часом вимовляли, здається, 
о ЯК 2 і цю ВИМОВУ е від греків засвоїли собі й ми, 
пор. хресні ймення: Трохим, Сохрон, Хівря, Хима, 
Поваим, Охрім, Халимон, Хлор, Хотина, Хотій, Хро- 
сина (Єфросинія) і т. п. Пам'ятки наші рано заноту- 
вали й цю вимову, напр. Євангеліє Галицьке коло 
1266 р.: зємліа неуталимли -- Хербаде, в пок- 
даЖуп неуталнилйугь Мт. 4113. Луцька Єв. ХГУ-го 
віку: Хрол'и. А живі пам'ятки наші знають 2 на місті 
гр. г як Звичайне явище, напр. Опис Київського замку 
1552 р.: Евахимь, Охремь, Трохимь, Хилимонь і т. п. 

Далі, не рідко пам'ятки наші передають грецьку 
с Через хв (особливо перед голосним звуком) і може 
це теж була грецька простонародна вимова, занесена 
до нас самими греками; напр.: Кам'янець-Стромилів- 
ське Єванг. 1411 р.: Єккрємт,, уварнсєйска. Київ- 
ський Пом'янник ХУЇ-го віку: Йосиук», Меувєдт: 
А в живих пам'ятках це звичайне, напр. Опис Київ- 
ських замків 1592 року: Хвплатовь і т. п. Це ав знає 
наліа мова споконвіку і надзвичайно часто користується 
ним і тепер: Митрохван, Тохвіль (Феофіл), Хвилимон, 
Хвока, Хвотина і т. П. 

Ці три вимові були в нас найчастіщою вимовою 
грецького с. Треба додати, що інколи, але рідко, грецьке 
2 вимовляли у нас ще як к або в, 1 таку вимову за- 
свідчили нам пам'ятки ще з ХІ-го віку, напр. прос- 
коура 1 проскора. 

В дальшім житті своїм українська мова, позича- 
ючи чужі слова, все трималася старих своїх засад що 
до звука г. Треба підкреслити, що вимова о ЯК и 
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(власне рі) була відома Й на Заході, чому ми й в піз- 
ніщих позичаннях своїх часто маємо п з / (або з рб), 
напр.: «Шюципер, кахтан, гранці, малла (3 нм. шзаціайе), 
гаптувати, потрапити, пляшка, картопля, пільга (з фольга, 
а це з сер.-г-нм. уоієеп) і т. п. 

Вимова грецького о і взагалі чужого / як ав 
стала найбільше поширеною на Вкраїні серед народу, 
і вже нові слова з чужим / нарід вимовляє все як хв: 
ахвабрика, прохвесор, свершал і т. п. 

Але разом з народньою вимовою грецького о була 
споконвіку й літературна вимова; вже з ХІ віку пи- 
сали: Стеєфан'ь, тільки трудно сказати, як цей напис 
тоді вимовляли. Значно пізніще, вже в новий час на 
заході принято було вимовляти г Як /, хоч старий на- 
пис лишився Й досі, -- рі; тільки італійці та За 
ними й поляки, що дуже багато переймали від італій- 
ців, пишуть просто /, а не рі. 

Що грецьке о та латинське / вдавнину не бре- 
ніли однаково, про це найкраще свідчить нам Цицерон, 
котрий в своїй промові Рго Кипдапіо піднімає на глум 
одного свідка грека, який не вміє вимовити навіть 
першого звука імени Фунданій (див. Квинтиліян, Гавіїї. 
огабог. І. 4. 14). 

Українська літературна мова традиційно зберегла 
стару вимову чужого /, тому пишуть: густка, квасоля, 
хунт, юхта, авартух і т. п. Але слова нового Похо- 
дження принято в нас писати просто через ф (хоч на- 
рід все вимовляє їх тільки по-українському, цеб-то 
З св): фельдшер, фабрика, фамилія, фотографія і т. п. 

Так само роблять і інші слов'янські народи; напр. 
серби пишуть: професор, фанатизам, фактор, тариф, 
реформа і т. п. 

Поляки чуже / звичайно передають через /; але 
не те було вдавнину, -- колись і поляки вимовляли 
чуже / приближно так, як українці, часто передаючи його 
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через р, напр. тафра (з таміайе), Застерап (з Зіеррапив), 
спур (з нм. Кпеїї) і т. п. Але пізніще поляки, Під 
впливом латинської культури, одійшли від культури 
загально-слов'янської, і тепер кожне чуже / передають 
через /. 

Галичане (взагалі західно-українські говори) під- 
пали польському впливові і в цім відношенні, і Вжи- 
вають ф значно частіще, ніж то помічається на сході 
Вкраїни, напр.: фалш, фалшивий, фаля, фанаберія, 
фарба, фартух, фасоля, фіра, фірман, фірманка, фіртка, 
фляки, фляшочка, фоса, фукати, фунт, фустка, футро 
іт. п. тоді як на Вкрдіні ці слова пишуть і вимовля- 
ють по-свому: жвальш, свальшивий, авиля, хванаберія, 
хварба, хвартух, квасоля, аура, шурман, жхурманка, 
жвіртка, хляки, пляшечка, хвоса, хукати, аунт, аустка, 
хутро і т. п. 

В західно-українських говорах часто помічається 
навіть заміна (свого чи чужого) ав чи а через 9), 
напр.: фала (вала), фалити (хвалити), фатати (хватати), 
филя (хвиля), фіст (авіст), Фастів (Хвастів), форост 
(хворост), фороба (хвороба) і т. п. Явище це відоме 
з давнини; пор. в Єванг. Верковича половини ХІУ-го 
віку: дек лЖфтЕ 69 («- лепті). Галицька Єв. коло 
1266 р.; ЮМонфонь. В Шат. Літоп.: фронограф'ь 200. 
Але літературна українська мова такої заміни не вживає. 

актах Львівського Ставропигіяльного Братства 
(Арх. Ю.-3. Росс. ч. І т. Х--ХП) дуже часто знахо- 
димо: ЦПрокою, Пилип, Огрім, Супрунович і т. п., -- 
це стара вимова і для Галичини. 

9. Буква е і той звук, який вона визначає, Ціл- 
ком чужі всім слов'янським мовам. Прийшла ця буква 
з Греції, -- це грецьке 9 (вдавнину наше е і грецьке 
9 писалися однаково), - так само, як і звук і буква с. 

Як і букву с, греки вимовляли своє 9 не одна- 
ково, то близько до їй (індоєвроп. ай), -- і цю їхню 
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вимову приняла через римлян вся Європа, - то близько 
до вимови р. А в середні віки, -- на початку нашого 
письменства -- греки вимовляли свою 9 Часом вже як 4. 

У нас ще з самого початку нашого письменства 
бачимо часту плутанину букв о і ф: пишуть а зам. ф 
і навпаки. Напр., в Збірнику 1073 р. знаходимо а, зам. 

: оенлиписном'к 90, сдпьднотмь 104, сєрадима 242, 
або ф зам. 2: фимнан'ь іт. п.; тоді писали юмдисіть 
і юєфногь (аібчоф), фараон'ь і ддраонь (рарош), фнлс- 
софни і днасссдні (р осодіа) і т. п. Бувало, що цифру 9 
передавали через ф зам. 4. Ця плутанина -- а була 
вона частою -- красномовно свідчить, що звуки о і 9: 
у нас на Вкраїні були близькими по своїй вимові. Ось 
тому і звук 9 мав у нас однакову долю 30 звуком с. 

Дуже часто грецьку 9 у нас вимовляли Й вимо- 
вляють Як в, напр.: Хведір, Хведос, Хведько, Хвесько 
і т. п. Ця вимова лишилась і тепер пануючою в на- 
родній українській мові, напр. акажхвист, анахвема, Вар- 
аволомей і т. п. 

ІНКОЛИ, ЯК і о, ВИМОВЛЯЄТЬСЯ 9 ЯК п, напр.: Опна- 
нас чи Панас, Педос, Педора, Остап -- Ебстобчос. 

А то 9 вимовляємо як г: Хома, Тимог, Дорог 
(Дорош), арихметика, або як в: Матвій. 

Можливо, що всі ці вимови 9 були народньою 
вимовою цього звука, яку заносили до нас самі греки: 
Другою вимовою, більш літературною, була вимова 9 
як придихового І, -- як й (в санскриті «ЇВ). Правда, 
це був тихий придиховий звук, так що придиху в нас 
на Вкраїні не відчували, чому Й передавали інколи 
просто через у»; ця вимова дійшла до нас з споконвіку, 
і ми її маємо, напр. в словах: Марта, Танаська, 
Текля, Лисавета, Тодос, Тодоська, Тохвиль, Тимко, 
Назарет і т. п. Про цю вимову свідчать наші пам'ятки 
ще з ХІ-го віку починаючи; так, в Збірнику 1073 р. 
маємо: тбЕмиань 39 6. Слова Григорія Богослова 
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ХІто віку: Йтини 33. 34 і Йаннє 34 б. Єванг. Вер- 
ковича ХІУ в.; Аарта 83 6, Танасию 140 б, ви. Би- 
танню 83 б, Внтсанди 90 6, Натананль 152 і т. п. 

Але ця вимова 9 як т була вимовою рідкою, 
скоріше літературного характеру; цікаво, що вимови 9 
ЯК т В пам'ятках живої мови, як грамоти, ми майже 
не знаходимо; напр. в пам'ятках з цілком живою мо- 
вою -- Опис Київських замків 1552 р. чи Полтавські 
акти 1665--1668 р. вимови 9: ЯК т, не знаходимо. 

З давнього часу була в нас ще одна цікава ви- 
мова 9,-- це фт або ж, ніби з'єднання двох вимов-- 
ф і т, напр. Саваофт, Афтанас, Мефтод чи Метод 
і т. п.; написи фт Замість а знаходимо часто у наших 
письменників ХУЇ--ХУП віку; поскільки вимова 9 ЯК 
фт була поширеною, вказують нам Полтавські акти, 
де часто замість втормій ЗНаХОДИМО формі. 

Від греків римляне перейняли вимову 9 лише як 
і, а від римлян ця вимова пішла по цілій Европі. 
Спочатку у римлян це іі було почасти придиховим 
звуком, 1 таким саме було воно і в інших народів, але 
скоро придих перестав тут почуватися, і грецьку 9 по- 
чали вимовляти просто як і. Правда, деякі європейські 
мови зберегли ще Й досі ріжницю між /Р і і, напр. 
пор. в англ. Нгее -- три і ігее -- деревина, іеп -- 
десять і Єбеп -- тоді, Ереайге, Трошав (так само Й су- 
часні греки різко відріжняють в своїй вимові т і 9-). 
Французи й німці грецьку 9 й тепер передають через 
її; тільки італійці, а за ними й поляки, не зберігають 
давнього напису і гр. 9 передають просто через 7. 

Нова європейська вимова 9 як / дуже вплинула 
на всі слов'янські мови, і вони потроху гублять свою 
споконвічну вимову, переймаючи слова З 9 вже як з і 
і міняючи свою стару вимову теж на латинську /. Так, 
в українській мові єсть слова, -- правда, небагато, -- 
європейського походження вже з новою латинською ви- 
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мовою 9 як і, напр.: театр, теорія, теорема, теологія, 
система, атеїзм, Готи, Метод і т. п. Пор. в сербській 
мові: томина недеза, теолог, Досите), Атанаспі, Мето- 
ди) і т. п.; в болгарській: акатист, аритметика, дити- 
рамб і т. п. Чехи зберігають ще ій: Аєббпу, Де- 
птозірепевз. 

Але українці міцно бережуть своєї рідної традиції 
і рідної вимови, і грецьку 9 передають по споконвіч- 
ному -- найчастіще як ф, а не по римському через 1: 
ефир, акафист, анафема, миф, Варфоломей, Афон, На- 
фанаїл, Коринф, кафедра, мифичний, Фракія, Афини, 
Борисфен, логарифм, Пифагор, апофема, арифметика 
(або арижметика) і т. п. 

Як я вже казав, поляки слідом за італійцями від- 
кинули (й 1 пишуть просто 8 на місті грецької 9; по- 
ляки роблять це послідовно, і іншої вимови 9 не зна- 
ють. На жаль, слідом за поляками в останнє століття 
пішли й кгаличане, забуваючи свою давню вимову, 
і почали на місті колишньої ; писати дуже часто 
ПОЛЬСЬке т, напр.: втер, анатема, Мит, Атон"), На- 
танаїл, Коринт, Катедра, Митичний, Тракія (або на- 
віть Трація), Атени, аритметика і т. п. Так, в колін- 
дарі »Молитвеника християнської родини«, для невіст, 
вид. 4-те, Жовква 1917 р. знаходимо: Теоктист, Тео- 
ДОЗІЙ, Дтаназій, Євтимій, Тимотей, Теодор, Теофілякт, 
Теодот, Доротей, Вартоломей, Методій, Тадей, Атов- 
ський, Тома і т. п. Чи ж український нарід познає свої 
споконвічні ймення в цій латинській формі? 

Якою була давня галицька вимова грецького 9, 
Показують нам акти "Львівського  Ставропигіяльного 
Братства (Арх. Ю.-3. Р. ч. І т. Х--ХП), де часто зна- 

.7) Ів. Франко добре писав Афон в ,ЇІвані Вишенськім", 
а шкільні галицькі читанки, передруковуючи, змінили сло- 
ВяЯнський Афон на латинський Атон. 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 28 
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ходимо: Хома, (також: бома, Фома, Фтома), Федор, Ти- 
мофій, Остафий, Дорофей, Редько 1 т. п. 

Цілком чужа нам латинська вимова почала несві- 
домо ширитися все більше та більше, захоплюючи ча- 
сом і Велику Україну. Але цьому пора покласти край, 
і передавати грецьку 9 лише по свойому споконвіч- 
ному способу, -- через ф або ж. 

Фавор, у фавбрі, з лат. Їамог Іамог(і8); в Г. 
фавор п. 

Фавор, Фавору, бакм/р'. з давоо. В Г. Тавор 
з п. Тарог. 

Фазис м.р. з гр. расіс, через нм. Чіе Рра5і8; 
також фаза ж. р. 

Файка г. з п. Їа)Ка, а це з д.г.-нм. ріеіїе. 
На В. У. люлька з тат. шіа. Див. люлька. 

файний зах.-укр. з п. Га)пу, а це з нм. Івіп; 
на В. У. не вжив., тут--гарний, добрий, чистий. 

Факел, факелу м. р., мн. факели, з факелами, 
з нм. дЧіе КасКеї. В Г. фдкель, факлі ж. р. з п. 
ГаКіе, ГаКкії, мн. ГаКіе. 

Факсймилє, з лат. Іасбітіїе, с. р. і не зміню- 
ється. В Г. часом факсиміль м. р. 

Факт, факту; мн. факти, а не факта п. 
фальсификатор з лат. Іаівійсабог; в Г. часто 

фальзифікатор нм. Фальсификувадти. 
Фальш, фальшу м. р. (в мові рос. ж. р.) з нм. 

Каїзср; в Г. фалш з п. Іаї82. 
Фальшивий з нм. Їдізср; в Г. фалшивий з п. 

ідіззуму. 
Фальшувати, нм. ЇІбієсреп; в Г. фалшувати 

з п. Іаїбто0маб. 
Фамилія -- на В. У. це також і прізвище; 

в Г. -- сім'я, родина, а не прізвище. 
Фана г. з нм. діє Каппе -- знамбно, корогва, 
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прапір. Повівають фани, Щур. Рол. 99, Над ним 
держали хрещату корогов, Кул. 269. Див. корогва, 
хоругва. | 

Фанатичний, а не фанатичеський м. нм. 
Фантасмагорія з гр. в Г. фантазмагорія. 
Фантаст, з нм. Ріапіаві, а не фантазьор м. 
Фарс, фарсу м. р. з фр. Іа Іагсе; також 

фарса ж. р 
Фартух, частіше хвартух; з пруськ. Іагіиср. 
Фареор, гру, з ново-гр. фаофочог; в Г. пор- 

целяна з пт., фр. рогевіаїпе. 
Фасад, фасаду м. р. з фр. Іа Іасаде; в Г. 

фасдда ж. р. за п. Іазада. 
фасбля г., з нм. Каз5оїе; на В. У. звичайно 

кваєбля (в мові рос. фасбль ж. р.). 
Фаталист, а не фаталіста п. 
Фатум м. р. з лат. Іакат; відмінюється як 

слово м. р.: з фатуму, таким фатумом іт. д. ВГ. 
фатум с. р. і не відм., -- це з п. 

Фахіввбць, фахівця, а не фаховець; див. спе- 
ціялист. 

Файнс, фаянсу, з фр. Іаїепсе; в Г. фаянс п. 
, Фббра г. з п. Їебта; на В. У. тільки -- птро- 

пасниця. 
Федір див. Хведір. 
Фейєрверк, -ку з нм. ЕепегуетК. 
Фейлєтон -- так тепер пишуть за п. Іевііеіоп 

(давніше самі поляки писали: Тєіебоп або Іе|)ебоп); 
на В. У. фельєтдн; німці вимовляють Їб|)ебоп. 
Обидва написи не передають точно теперішньої 
рранцузської вимови Їе іеційефбоп (близько до 
ї))діоп, фейєтон). Напис фельєтфн давніший, 
а тому і відповідніший, бо світ не мусить міняти 
своїх раз позичених слів відповідно до нової 
зміни французської вимови. 

з 
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Фельдшер, з нм. Кеїйзспегег; в Г. фельчер 
з п, Ївіслет. Звичайно кажуть -- лікарський по- 
мічник. 

Фенацетин, -тину м. р. з лат. Іепасебіпит; 
в Г. фенацетина ж. р. з п. Іепасебупа. 

Фвеодальний з фр. ібода! (вимова: феодаль), 
водал, феодалізм; в Г. февдальний, февдал, 
евдалізм з пт. ЇІеидаїпу, Їеадаї, Іепдааїїдт; нм. 
вида, сер.-лат. Їеидит. 

Феодосій див. Теодозий. 
Ферії, ферій г. з п. Їет)е, з нм. дів Кегіеп; 

на В. У. вакації з фр. іе5 уасапсе8, англ. уаса- 
йоп, або канікули з лат. сапісиціа, фр. сапісиіез. 

Ферма з італ. Їегпа; в Г. часто, а серед 
українців в Америці постійно фарма, фармар 
з англ. Їагт, Їагтег. 

Фермент, з лат. Їегттбпіит; в Г. фермент п. 
Фестин г. з п. Їебіуп, з фр. Їв5іїп (вимова: 

їазідп); на В. У. не вжив., тут -- свято, забава, 
гулянка. 

Фетида, з гр. 9бтіс; в Г. Тетида з п. 
Физйчний, а не физичеський м. 
Физіологичний, а не физіологичеський м. 
Филигрань, филиграні ж. р. фр. ййєтапе, іт. 

Шіотапа. 
Филип а., Філін.гь з Філіллос (конолюб); на 

В. У. з найдавнішого часу -- Пилип. Див. ф. 
Филистер, гр. через нм. Ррійівіег. 
Филосбо, филбсофа м. р., мн. филбсбфи, з гр. 

фійдсофос, давнє филбебфь. В Г. фільозоф з м. 
Шолої. Див. с ст. 351-352. 

Филососія, з гр. фідософіа, философниа; В Г. 
фільозбфія з т. Ціогоба. Див. с на ст. 351--352. 

Филосбеський, в Г. фільозофічний з п. Ііо7о- 
Нсспу. Давнє философихсккій. 
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Филосбествувати, давнє Философествовати, 
фнассофиствію в Г. фільозофувати з п. їого- 
омаб. 

Фуильма ж. р. або фильм м. р. з англ. Ніт; 
п. йіт. 

Филювати, филя див. хвиля. 
Финляндія, з, не Финдляндія. 
Фіра, фірман г. див. хура, хурман. 
Фіуме, або Фіюме; в Г. Фюме. 
Фіякер г. з п. БаКіег (а це з фр. Йасге); 

Тимч. 6: фякер. На В. У. це слово не вжив., 
тут -- візник, часом дрожки з нм. Дгоб8сіКе. 

Фіялка, мн. фіялки, а не фіалка; в Г. часто 
фялка. 

Фіяско (а не фіаско) с. р. і не відмін., італ. 
йазКо, нм. КіазКо; в Г. фясго, за п. ПазКо, і від- 
мін.: Політика дістала фяска ,Діло"? Ж 9982. 

Флаг, флагу м. р. з англ. Пає; в Г. фляга 
З п. ЛПаса, нм. дів Кіарє»е. 

Флегматичний, а не флегматичеський. 
Флейта, флейти ж. р. з давнє-фр. Пайіє, сер.- 

пін. Поіїве; в Г. флєт 3 п. Йеі, тепер. нм. діе 
бів. 

Флот, флоту м. р. з англ. Пееє; в Г. фльота 
ж. р.з п. Лоіа (а п. з іт. Поба). Свій цілий флот 
Уставити спромігся, Щур. Рол. 79. Турецький 
флот Кул. От. 49. 
2. Флотилія ж. р. з італ. ПобієТа (вимова: По- 
Ма); в Г. фльотиля з п. Побуїа. 

Фляки, фляків; флячки, флячків. 
. | Фляшка г. з п. Па82Ка, нм. Кіа8сПпе, на В. У. 

ТІЛЬКИ илЯяшка. Див. ф. Фляночка г. на В. У. 
пляшечка. Ніс пляшку вина, Свідн..20. Налив 
пляшечку, Гр. 325. Пляшкою махає, Кул. 71. 

Фома див. Тома. 
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Фонетичний, -на, -не, часом фонетичній, -ня, 
-нє; а не фонетичеський м. 

Форкати г.; на В. У. -- фиркати, пирхати, 
чмихати. Коні, часто форкаючи, тюпали звільна, 
Фр. 8. Б. 94. 

Форма, а не хворма. 
Формувати, а не формирувати м. нм. 
Формула, лат. Їбттиіа, а не формул 
Форс м. р. або фбрса ж. р., фр. Іа Іогсе. 
Форсувати, а не форсирувати м. нм. 
Фортепійно, -піяна с. р. з італ. Іогіеріапо. 
Форум м. р. з лат. Їогат, відмінюється: до 

форуму, перед фбрумом, на форумі, мн. фбруми. 
Г. фбрум с. р. і не відмінюється, -- це п. 

Фоса див. хвоса. 
Фрагмент, мн. -мбнти, а не -мента п. 
Фраза, фрази ж. р. з гр. й родокс, через нм. 

діє Ріга8е; в Г. фразес м. р. з п. Їта7ев. 
Фрайтер, фрайтра г. з нм. Сеїтвіів; на В. У. 

єфрейтор (тут де «- 7е чи є, давня вимова). 
Фракія, Оракіл, досхт; в Г. Тракія; п. Тгасуа. 
Французський, вимова: французький. 
Фреквенція г. п. лат.; на В. У. не вжив,, 

тут -- одвідуваннє, вчащання. 
Фреска ж. р. або фребско с. р. з іт. Їтебсо, 

нм. да5 Егте8Кко, фр. Іа Їтездие. 
Фризієр, -єра г. з п. ітуліег, Ігугіег, а це з фр. 

Їтівоїг. На В. У це слово не вжив. тут парик- 
махер, з нм.; народні: голяр, постригач, цирулик. 

Фронт, фронту (давнє фрунту. 
Фрукт, мн. фрукти, з лат. Їгасіа5. 
Фундамент, мн. -менти, а ве -та п. 
Функціонування, а не функціонирування м. нм. 
Функціонувати, -ную, а не функціонирувати 

и. нм. 
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Фунт, фунта, рідше народнє хунт, хунта. 
Фуробр м. р. з іт. Гагоге; нм. дає Кигоге, фр. 

Іа, ТГотейг. 
фФустка див. хустка. 
Футерал г. з п. Гаїегаї, нм. Кийега); на В. У. 

тільки футляр. 
фФутро див. хутро. 
Фю, фя- див. фію-, фія.. 

Х. 

Хабаз, -зу, хабаззя г.; на В. У. -- бур'ян 
(може з ср.-г.-нм. Ба)дтіал). 

Хабар, -ра м.р., з осман. србабег; в Г. часом 
хабара ж. р 

Хазяїн, хазяїна, мн. частіше хазяї Свидн. 21, 
хазяїв, хазяям, рідше хазяїни Гр. 11, хазяїнів, 
хазяїнам ; з тюрк.-перськ. ходжа,; пор. давні коджа, 
Ходча, коза; арх. хозяїн дало хазяїн. Ліпше б ча- 
стіше вживати гарного дуже давнього слова го- 
спддар, з сер.перс. коврапдйаг. Хазяйка або го- 
сподиня. 

Хазяїнувати, хазяїную, і хазяйнувати Гр. 9. 
В Г. інколи хазайнувати. 

, Хазайливий, хазяйновитий або хазяїновитий; 
хазяйський Кул. 248. 

Хазяйство Гр. 46, арх. хозяйство. 
Хай або най часте в зах.-укр. гов., ми. няй; 

В східно-укр. і в літер. -- незай. Пор. п. піесі, 
піесба), че. песп, б. і срб. нека, слов. па), діал. 
м. нехай, білор. нехай. Див. най. 

Халва, з.тюрк. Баха; в Г. халва п. 
Халепа, з гр. уаЛєлдс; в Г. халбпа п. 
Халбра див. холера. 
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Халява, мн. халяви; пор. гол'Кнь; м. голени- 
ще, п. сроївуа; давнє уалєка, уолека, уоліава. 

Хамут, хамута м. р.; пор. тат. срапийаг, Ка; 
тифі; давнє комдать. 

Ханжа, в Г. ханжа п. 
Хандра, в Г. хандра п. 
Хабс, хабсу, з гр. удос, тому й наголос хдос, 

нм. Сада05; але частий і наголос з фр. спаюоб -- 
хабс Черк. І. 89. 

Хапатися за кого-що або кого-що: Хапається 
за меча, Вхопився твоєї поради. Хапдти -- кого- 
що: хапав онуку (в Г. бальона). Не вживати жха- 
пати зам. сапатися: Лиш Ганелон се вчув, за 
меч хапає, Щур. Рол. 16, на В. У. -- хапається. 

Характерний, а не характеристичний м. п. 
Харків, до Харкова, харківський, харківець, 

Харківщина; звук р вже стверд в літерат. укр. 
мові, а тому писати ь по р нема підстав. 

Харний, так часто з п. в Г. вимовляють слово 
гарний (з гр. удог), напр.: Хати були порядно 
(з п. роггадпіе, треба: добре, належно) обгороджені 
і гарно (треба -- гарно) удержувані, Фр. 8. Б. 38. 
Перша кімната з нехарними лавками, А. Чайк. Ол. 
20. Все нехарне , Діло"? 99171. 

Харч, харчі ж. р. частіше, рідше -- м. р. харч, 
харчу; часто вжив. у мн. -- харчі; давнє уаювчь; 
з тюрк. сратб, було м. р.; в рос. мові м. р. Най- 
мися, наймитку, у мене, а я у попа -- для луччої 
харчі, Номис М 10336. Харч йому у коршмі шко- 
див, Маковей ,Ревун" 28. Взяти харчу трохи, Гр. 
223: -- В Г. звичайно кажуть вікт з п. м/іїКі, лал. 
уісфаз. - Харчевий, а не харчовий. 

Харчувати -- годувати когось; харчуватися -- 
самому їсти. Військо треба харчувати, Котл. Ен. 
ГУ. 63. Харчувався, чим Бог послав. В Г. часто 
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вживають харчувати зам. гарчуватися: Почали 
харчувати, бо ще з вечора нічого не мали в роті, 
Мак. Яр. 61 

Хата, мн. хати, хат, часом хатів Тимч. 105. 
Хатній, -ня, -нє; в Г. хатний, -на, -не. 
Хвала -- давня укр. вимова; нова з м. -- 

хвала; не вжив. фала. 
Хвалда ж. р., мн. хвалди, хвалд; з нм. Каїіе. 
Хвалити, хвалю, хвалиш, хвалить, хвалять, 

хвалячи, хвалбний; в Г. хвалиш, хвалить, хва- 
лять. Не вжив. фалити. 

Хвалитися ким-чим: Береза хвалиться своєю 
корою, Гр. 109. Не вжив. фалитися. 

Хвартух, хвартуха з д-нм. Їагбисп, теп. Мог- 
ішеп; в Г. фартух. 

Хвастів, Хвастова; м. Фастов; хвастівець, 
хвастівський. 

Хвататися до чого і чого, або за що. 
Хведір, Хведора, Хведорович, давнє бєд- 

Дмрь; в Г. Федір. Див. ф -- в. 
Хвилевий, -лева, -лбве, а не хвильовий. 
Хвилювати кого-що: Чого ти хвилюєш мене? 

вилюватися від чого: Я хвилювався, чекаючи. 
вилює що, хвилюється хто: Хвилює його поле, 

Гр. 24. Хвилювала трава, А. Чайк. Від. 8. 
Хвиля, хвилі, хвилювати, в Г. филювдти, филя 

З п. Їаїа; з ст.-г.нм. Бум, (Буміїа. Що хвилі, в Г. 
що хвиля з п. со сім'іа, див. що. 

Хвіртка, хвірточка, з д.-нм. ріогіа, лат. рогіа. 
Хвіст, хвоста, а не фіст. 
Хворий, сворбба, а нефбрий, фороба. Хвбрий на 

ноги. Також: хбрий, хорбба, хорувати. Давнє увор. 
Хвбріти на що, а не чим м. Хворів на очі. 
Хворост, -ту і хвброст, хвбросту; давнє увраст', 

Хворост. 
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Хвоса, хвбси, інколи фоса, з лат. Їо88а. 
Хемія див. химія. 

. Херсон, Херсбну; народня вимова -- Харсеби, 
в літ. не вжив. 

Хиба -- чи вжеж, гиба -- помилка. Хиба це 
велика хиба? В Г. часто з п. вжив. гиба зам. 
певне: Ну, куме, нам хиба (на В. У. -- певне) 
пора вже їхати, А. Чайк. Мал. 11. В Г. часом 
хибань. 

Хибити, хиблю -- помилятися, ав Г. (хибити) 
крім цього з п. ще й нехватати, бракувати, недо- 
ставати: Хибить картки, Панкевич, Олександрія 
64. 94, -- це п. 

Хижина г. м.; на В. У.тільки -- хдта, хатина. 
Хилитися, хилюся, хилишся, хиляться (а не 

хилються), хилячись (а не хилючись), хилений; 
хилити, не хили; му. хиляється, не хиляй. 

Химія, хамії, химичний з гр. упиєїа, див. ст. 
169--170; пор. Хима, Хлімка з Едефтиіс, буфиміал. 
В Г. хемія, хемічний з п. сбрештіа, спетіслпу; фр. 
спітіе, сріптідце, спітізве. -- Хто пише хемія, 
той -- ради послідовности -- мав би писати Єзус 
зам. Ісус, див. ст. 169--170. 

Хини -- зах.-європ. назва Китая, від назви 
старої династії Твіп; нм. Спіпа, фр. Сбіпе, англ. 
Сбіпа, п. Сбіпа, сбійвкі, сріпсгук; в Г. Хина, хи- 
нець, хинський. Східна назва: Китай, китаєць, 
китайський -- від власної назви тунгузського на- 
роду Кеїа), що завоював північний Китай. На 
В.У. тільки -- Китай, китайський, китаєць, -- це 
давні форми. 

Хитрість, хитрости, хитрістю; в Г. хитростию а. 
Хитрощі, хитрощів, а не хитрощей. Я чоловік 

без хитрощів, Кул. 288. 
Хід, хбду м. р. -- це прохід до чогось: Хід 
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П. 73. Хода, годі ж.р. -- чоловіча хода, м. шагь: 
Ідуть собі тихенькою ходою Грінч. П, 292. Почу- 
лася хода, Гр. 49. Давнє тільки код». 

Хісно, хісна с. р. див. хосен. 
Хліб, хліба, мн. хліби (печені) і хліба (збіж- 

жа); д.-г.-нм. Шаїр. 
Хлоп, хлбпа, давнє улапь або уолопиь, але 

в зах.-укр. закорінилося ждлоп з п. сріор. В Г. 
селово жлоп вжив. вільно зам. селянин або зам. 
чоловік, муж, -- це п. сбіор: Був хлоп здоровий, 
Фр. З в. 85. На В. У. хлоп -- це принижуюча й 
зневажлива назва, тут тільки -- селянин, селянка. -- 
Але слово жлопець для нежонатого вживається 
вільно, бо давно втратило образливе значіння. -- 
Хлопня г., на В. У. тільки -- селянство; хлопський 
г. з п. сііор5Ккі, на В. У. тільки -- селянський. 

Хлопоти м., треба -- клбпоти. 
.  Хлоток горілки, Чайк. За с. 26; треба глоток 

(від глитати), пор. харний. Але слово глотбк м. 
не вжив. на В. У., тут тільки -- ковток. 

Хляки, хляків, з п. ПаКкі, а це з нм. КіесК. 
В Г. фляки. 

. Хмара, хмари ж. р., хмарний день, хмарна 
осінь, але інколи -- хмурне обличча. В зах.-укр. 
часто хмура, хмурний з п. сртлига, сптлигпу. 

Хмельницький 2., Хмельнищина а. і Хмільни- 
щина, Хмільниччина, Хмільницький. 

Хміль, хмблю м. р. хмблем, рідше -- хміль, 
хмілю, хмілем; хмелина; хмельний а, і частіше -- 
хмільний. Давнє укмель іум'кль, умелевкій, умель- 
нин, У мельникь. 

овати кого-що від кого; уокати, а не скри- 
Вдти м. Не буду від вас скривати (треба -- хо- 
вати), Фр. 8. Б. 65. 



-- 444 -- 

Ховатися від кого-чого, уоватиса, а не скри- 
ватися м. Лисиця від дощу під борону хова- 
лась, Ном. 

Ховзький (а не ховзкий) зах.-укр.; східне і лі- 
терат. -- слизький, рідше -- сковзькуий. На ховзку 
дорогу попався, Фр. 8. Б. 157. Дорога слизькая, Чуб. 
У. 766, У Марисі сковзький двір, Осн." 1862, ГУ. 25. 

Ховзатися зах.-укр.; східне і літерат. -- сков- 
затися, давнє сколзнЗти, склзнУти. 

Хода див. хід. 
Ходити, ходжу (а не ходю му., зах.-укр. ходжу), 

хбдиш, хбдить (а не ходе ми.) хбдять, ходячи 
(а не ходють, ходючи му.), ходжений. -- Ходити 
по воду, по гриби, по дрова, див. по. Нехай ніхто 
не ходить по землю, Гр. 98.-- В Г. часті вирази: 
ходить о кого-що, -- це п.: ка сродлі о |еєо 2усіе. 
Не о що йому ходило, лиш о любую дівчину, Щур. 
Сл. 35. Коби то ходило лиш о просту справедли- 
вість, Фр. 3. Б. 64. На В. У. цього п. виразу ні- 
коли не вживається, скажуть: тут справа, мова 
про його життя, це торкається його життя. -- Хо- 
дити чим, а не по чому м.: Ходжу стежкою кру- 
тою, Леп. З гл. 16. - Ходім, ходімо, а не ходімте 
(це м. идбмте). -- Ходіння або хбдження. 

Хозари, хозарів, рідше -- хазари. 
Холєра, з гр. уолеоа через лат. сроіїега; ке- 

лєра; народнє халбра; ми. хблера. - 
Холод, холоду, мн. холода і холоді; в Г. 

зимно з пт. сігапо. Повіють холода, Глібів. 
Холодний, на дворі хблодно (в Г. по См.-Стоц. 

Грам. 83: хблодно), -- це звичайно вживані на 
В. У. слова (в Г. зимний або студений). Давнє 
Хладьньй, перше визначало прбхолодний (м. про- 
хладний, пор. холодок), пізніше -- холодний, ЇГІ- 
сіди8: кладьна вода, кладьни дьни. Див. зимній. 
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Холонути, холбну, а не холоднути; в Г. хо- 
лонути. 

Хозяїн див. хазяїн. 
Холява див. халява. 
Хома див. Тома г. п. 
Хомут див. хамут. 
Хопитися за кого-що або кого-що: Ї за соло- 

мину хбпиться, хто тбпиться, Ном. 9 9783. Але 
частіше -- вхбпиться. Див. хапатися. 

Хори, хбрів, з гр. уообс. 
Хорий, частіше -- хворий, а не форий; в Г. 

інколи хоріючий; пор. горіючий. Давнє увор, 
Корми. 

Хороба, хворбба, мин. хорбби, хоріб; давнє 
Короба. 

Хоробрість, хорббрости, хорббрістю; в Г. хо- 
робростию се. 

Хоровід, хороводу, коровід, короводу г. з п. 
Когомубі, че. спогоход, м. хороводь; в Г. вжива- 
ється в значінні таночок, а також з п. похід: 
Чорним короводом простягся похід , Діло" 1922 р. 
Х 25. На В. У. слово шоровід не вживається, 
тут -- похід. 

Хороший, ліпший, найліпший; прислівн. хб- 
роше: Як хброше, як весело на білім світі жить, 
Глібів. В Г. хорошо. 

Хорт, хорта, часом -- хірт, хорта. 
Хорувати, хорую або хворувати, хворую, а не 

орувати; давнє уКоровати, Короую Ї укворовалти, 
Хкороую. Хв. на що, а не чим м. 

Хоругва, -ви ж. р. або хоругов, -гви ж. р., 
р. ми. хоругов і хоругвів -- часті в Г. форми; 
на В, У. -- корогваії. Див. корогва, фана. 

Хосвн, хісну, хісна м. р. або хісно с. р., 
З тюрк. хазна, казна; пор. серб. хасна -- ви- 



года; на В. У. цілком не вжив., тут -- кбристь, 
вигода. 

Хосвнний г.; на В. У. не вжив., тут -- ко- 
рисний, вигідний. 

Хотин, до Хотина, а не Хотин; хотинський. 
Хотіти, хбчу Єм. хочу), хбчеш, або хоч, хб- 

чете або хбчте, хбчуть, рідше хотЯть, хотів, хо- 
тіла, хотіли, хочучи (в Г. хотячи); рідше: хтіти, 
хтять, хтів, хтіла, хтіло, хтіли. Вже вдавнину 
були дві формі: кот'їти, уошта і у вт'кти, уьштх; 
перша дала хотіти, друга -- хтіти. Пор. уктать 
Волоська грам. ХГУ в. -- Хотіти чого: Чого хо- 
чеш, а не що хочеш. . 

Хоть, хотЯяй див. хоч. 
Хотя -- як угодно, як хоч, рідкий вираз. 

Мають ком8 уота заставити Луцька книга 
1565 р: Міркуйте як хотя, Кул. 44. 

Хоч, хоча (давнє -- хочай) -- постійні на 
В. У. форми; в Г. хоть, хотя, хотяй, му. Ххоць. 
Хоч убий, не второпаю, Кул. 43. Хоча з тим йому 
й менше щастило, Гр. 75. Хоть раз, Бирч. ЇЇ. 
104, хотя Її. І. 48, хотяй іЬ. І. 237. 

Хранйти, храню а.; хрань Боже; звичайно - 
хоронити. 

Хребет, хребта. 
Хрест, хреста; в Г. вживають агрест і в зна- 

чінні хрещення, - це п. спг72е5і: Кияни приняли 
всі разом хрест (треба б: хрещення, охрестилися), 
Корд. 56. Хрест приймити хоче, Щур. Рол. 119. 

Хрестини, хрестин. 
Хрестоносні походи, або хрестові походи. 
ХрисанФ, Хрусіно»ь, з гр. Ходоамдос; в 

Хризант з п. вимовою. Див. с ст. 351. 
Христийнин, мн. христиЯяне, християн, а не 

християнів. Християнський, християнство. 



-- 447 -- 

Христоматія, а не хрестоматія, з гр. хопото- 
нбдеюа, див. ст. 169--170. 

Христос, Христа; кл. відм. Христе -- давня 
укр. вимова, риста -- нова з м. Року... перед 
Христом або по Христі. 

ХристоФор, Ф а, Хрістофбрь, З гр. Хосто- 
фбоос; в Г. рег фі з п. кун, п Хрістоф Ко- 
люмб, Чайк. Мал. 95, -- на В. ристофор 
Колумб. 

Хрін, хріну, давнє уріЖнь; жу. часом хрон, 
хрбну або хрін, хрону. 

Хронометер, хронбметра; також -- хронбметр; 
нм. Спгопотеїет. 

Хропти, хропу, -пеш, хропуть (жи. хроплять), 
хріп, хропла, хріпши. 

русталь, хрусталю, хрусталевий. 
Хунт, хунта; рідше -- фунт; з нм. Ріций. 
Хура, хури, з нм. Киїге; мн. хури, хур: 

Скільки хур вивіз, Свидн. 20, 
Хурман, хурмана; в Г. фірман. Хурман вніс 

мішок, Свидн. 43. 
Хурманка; в Г. фірманка. 
Хустка Код, 7, хустина, В Г. часто фустка, 

фустина. 
Хутір, хутора. Хутірець, хутірця, а не хуторець. 
Хуткий, хутко, хутчій. 

по Хутро, хутра, з нм. дав Кийег; в Г. футро; 

ц. 

Цаль, цілю м. р. з нм. Ло, п. са! -- міра 
довжини, коло 21), сантиметрів; часте в Г., на 

У. рідко вживається, тут -- дюйм, дюйму, 
З голанд. диціп. 



Цар, царя, царбм, мн. царі, царів. 
Царгород або Костянтинбпіль, -нбполя. 
Царствування, в Г. царствбванє. 
Царствувати, царствую, царствують -- це 

давня укр. вимова; нова з м. -- царствувати. 
Царський, -ка, а не царський м. 
Царювати, царюю; в Г. цадрити. Навкруги ца- 

рила тишина, -- це м. ,кругбмь царийла тишина", 
треба: навкруги була (панувала) тиша. 

Цвалом г. з п. сумаїет; на В. У. -- галопом, 
з фр. єаїор. 

Цвалувати г. з п. сугаїомає; на В. У. - га- 
лопувдати, фр. єзіоретг. 

Цвинтар, -ря; з гр. хоцидтєріюот», лат. соетеїе- 
гішт. В Г. цвинтар або цминтар з п. спупіага, 
степіаг?. 

Цвікер, мн. цвікери, п. сууіКівг, з нм. ДуісКег; 
на В. У. це слово не вжив., тут -- птенснє з фр. 
ріпсе-пел. 

Цвісти, цвіту, цвітвбш, цвітуть, цвітучи, цвів, 
цвіла, цвіли -- це постійні на В. У. форми. 
В зах.-укр. цвисти, цвиту, цвитвш і т. д., -- все 
з и по в. Вже вдавнину були ці дві формі: 
ценсти, цєкт8, що дало зах.-укр. форми, і цеЖтти, 
цеїт8, цекКтьникь, цеКТЄННІЄ, цєКТьнмй, цєКТОо- 
носьний, що дали східно-укр. форми: цвеоту, цві- 
теш. Див. зацвісти, процвітати. 

Цвіт, цвіту, давнє цєеЖть, ВГ. й цвит; рідко 
визначає квітку (звичайно це -- цвітіння), а в Г. 
часто: Цвіти (на В. У. квітки) серед поля, Фр. 
З в. 17. 

Цвітка -- часте в Г. слово, на В. У; тільки -- 
квітка, мн. квітки або квіти. А без долі біле личко -- 
як квітка на полі, Шіевч. Виростали мої ке/ти, 
мої добрі діти, Шевч. Будуть дівки квітки рвати, 
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Грінч. 109. Мкірьти ємлй кебтю Ключ Роз. 1665 
. л. 10. 

Цвітень, цвітня -- постійно в Г.; на В. У. 
тільки -- кейтень. Див. квітень. 

Цегельня, мн. цегельні, цегблень; в Г. цегольня. 
Цегла, цбгли ж. р. мн. звичайно не буває, її 

заступає одн. цегла; р. мн. інколи цегбл. 8 сер.- 
г.-нм. гіеєеі. 

Цезорик, цезбрика м. р. - постійне в Г., з п. 
зсулогук, а це з фр. сівоїг, че. сугогдїеК. На В. У. 
нджик; добре було старе -- пєрочинники (бо пи- 
сали тоді гусиними пірами). 

Цей, ця, це див. сей. 
Центр, центра м. р., а не центро чи центрум 

с. р.; мн. центри, а не центра п. 
Церква ж. р. церквою, мн. церкви, церков, 

а не церквей чи церквів. До церков Божих, Кул. 
68. Виглянула біла церква, Коц. 45. ВГ. часто -- 
церков а. 

Цесь, цесЯ, цес? -- подвоєний заіменник цей, 
вживаний в зах.-укр. говорах; див. сесь. 

Цехмистер, цехмистра, мн. -стри; з нм. Леср- 
пеізіег. 

Ци -- зах.-укр. східне і літерат. - чи; це 
Чи дуже давнє: ци ФХдарить меєчєм', Договір 
ЇГоря 945 р. 4 чи дико са, вратіє, стар8 по- 
моледити? Слово о п. Ігор. ХП в. 

Цибуля, з лат. саерша, іт. сіройа, фр. сібоціе. 
Циган, а не циган м.; мн. цигани; давнє ци- 

ганнн». 

Цигаро г. з п. сусаго: 8 цигаром в зубах 
»Укр. Д.Є 3 1 за 1920 р. Запалене сигаро, Леп. 
З ж. 50. -- На В. У. сигіра ж. р. народнє ци- 
гарка, м. сигара, з фр. іе сісаге (а це від ісп. 
назви одного сорту тютюну на о. Кубі -- сісатто). 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 29 
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Цикорія ж. р. з іт. сікогіа, а не цикорій м. р. м. 
Цина г. з п. супа, нм. Фа8 Діпо. На В. У. 

бливо, з давнього олоко або олок'к; ПОР. білор. 
волово, слов. оіоуо, болг. олово, серб. олово. Олив'я- 
ний, в Г. цинбвий. Для себе, братіки, спишу, ще 
раз те оливо потрачу, Шевч. 

Цинамон, цинамону, п. супатоп з лат. сіппа- 
пит з гр. хіурацо»; м. корица. 

Циничний, а не циничеський м. 
Циркуль, циркуля, з лат. сігсційє; в Г. цир- 

кель, циркля з п. сутКіеі, сутКіа, нм. ЛігКеї. 
Циркулювати, а не циркулірувати м. нм. 
Цитата ж. р. з лат. сібаба. В Г. цитат м. р. 

з п. суіаф, нм. да /іа. 
Цитрина ж. р. часте в Г., п. суїгупа, нм. Чіе 

Дйгопе, фр. Ів сіїйгоп. На В. У. лимдна ж. р. або 
частіше лимдн м. р. з сер. гр. Ацібті, давнє лин- 
мить, араб. Їайтип, фр. йпоп, іт. йтопе, англ. 
Їетоп. 

Цитувати, а не цитирувати м. нм. 
Цитьте, а не цитте. 
Цицерон, Цицербна; в Г. з п. Цицерон або 

Цицеро. 
Цікавий до чого або чого (з дієїменником): 

Я до праці не цікав, Маковей ,Ревун" 60. Ціка- 
вий був подивитись, Чайк. На ух. 159.3Часте Й 
цікавий на що, але його не слід вживати, бо це 
з нм. аці ебмає пецеїегіє: Такі цікаві всі на те, 
що вчують, Щур. Рол. 13. - Л. Баранович в ХУ в. 
писав: текавий, текавость. 

Цікавитися ким-чим: Цікавилася дівчинкою, 
Коц. 58. 

Цілий, ціла, ціла, а не цілий, ціла, ціле м. 
Цілісенький, в Г. ціліський. -- Давнє цілюьй ВИ- 
значало здоровий, незіпсутий і дуже рідко - 



увесь. В зах.укр. під впливом т. саїу постійно 
вживають чілий зам. увесь: Мирослава тремтіла 
цілим тілом, Фр. 8. Б. 100. Цілого народа їБ. 50. 
Лукаш, цілий посинілий, лежав серед хати, Чайк. 
Ол. 9. На В. У. частіше вживають увесь: Зори 
вкрили все небо, Кул. 147. Пор. ц.сл.: Й йзкідЖ 
єКсть сїЇА по ксвбй зємалй той Матв. 9. Беєсь дНь 
корасл Наука Вол. Мон. Дітям поч. ХП в. -- 
Слово цілий зам. увесь треба вживати з більшою 
бережністю. 

Цімість, цілости, цілістю. 
Цілком нездатний, а не рішуче (ж. рфши- 

тельно); але: рішуче протестую. 
Ціло г. з п. саїо: Вийшов ціло із тої біди, 

Бирч. П. 160. Вийшов ціло і скрився в лісі ,Діло" 
2 9939. Треба -- цілим. 

Цілувати, -ся, цілую, цілують, цілуючи, цілуй, -- 
з давнього ц'кловатн. Під впливом т. зв. гармо- 
нійного уподібнення повстали часті форми цюлу- 
вати, цюлую; пор. давнє цолокати. В зах.-укр. го- 
ворах часте Й му. цюлювати, цюлюю або цулувати. 

Ціль, цілі ж. р., ціллю (в Г. цілею а.) у мн. 
звичайно не вживається (або ціли, цілей); не 
вживати слова ціль в м. р. як в п. сеї. Громада -- 
то була. ціль його життя, Фр. 8. Б. 51. В ціли г., 
на В. У. -- на те щоб, для того щоб. На В. У. 
слово ціль вжив..не часто (в давній мові цього 
слова не було, воно з нм. /іеї), часто замінюють 
його словом меті, з лат. теіа. -- Досягти цілі, 
а не достигнути м. 

Цінність, цінности, цінністю, р. мн. цінностей, 
а не цінностів. 

Цісар, цісаря; ц'ксарк, кєсарь, хаїсаю, саезаг. 
2 Цло г. з п. со, чес. сіо з нм. Фег 701). НаВ. У. 

Тільки мито з давнього мьіте, З ГОТ. ПОЇЗ. 
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Цминтар, див. цвинтар. 
Цнота г. з п. споба, че. сбпозі; на В. У. чес- 

нта, З частиность. 
Цоколь, цбколю м. р., з іт. 26ссоїо, нм. босКе!; 

в Г. цбкіл з п. соКої. 
Цофатися г. з п. соїаб 58іс, з нов.-Г.-нм. таціви; 

на В. У. не вжив., тут тільки -- відступати, від- 
кликати, вертатися. 

Цуд м. р. г. му. з п. спа, треба -- чудо. 
Цукерка ж. р. (часом цукерок м. р.), мн. цу- 

керки, цукброк; в Г. цукброк, цукорка м. р., мн. 
цукорки, цукбрків. 1. сиКівегек м. р. 

Цукерня; в Г. цукорня. 
Цукор, цукру м. р., з нм. ЛиасКег, че. саКі, 

п. саКіег, срб. цукор. Пор. сахар. 
Цуратися кого-чого: Своєї мови цураємось, 

Свидн. 17. Цураючись зальотників найкращих, 
Кул. От. 22. 

Цього, а по приїменцику -- цього: До цьбго 
часу я ще не зробив цього. Див, сей. 

Цьоця г. з п. сіосіа; на В. У. тільки -- тьотя, 
від тітка. В гостях у нас була тьотя. 

Цюдй див. сюдп. 
Цюдою дів. сюдою. 
Цюрих, /атіср, англ. / цгісп, нм. /йгіср; в Г. 

Ціріх; п. /агуср. 

Ч. 

Чабер, чабра і чабру. 
Чавити, чавлю, чавиш, чавлять; в Г. чавити. 
Чадра, чадри, з тюрк. бадтй; в Г. чадра п. 
Чай, чаю див. гербата. 
Чайка, мн. чайки, чайок Коц. 22. 
Чайківський, а не Чайковський а. 
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Чапля, чаплі; давнє чаплі і цапліа; м. цапля. 
Довгий як чапля, Ном. Ж 8628. 

Чарка, чарки, мин. чарки, чарок. Пити чарку 
за здоровля когось, ліпше -- на здоровля: Стали 
пити на здоров'я молодої, Стор. ,М. Пр." 86. Ви- 
хиляв князь чарку ма здоровля любого гостя, 
Бирч. І. 120. 

Час, часу, часбм, мн. часи, часів; давнє чась: 
Нє кістє дкнє ни часа Остром. бв. 1056 р. Мт. 
2518, Але поруч 3 словом часть вже З найдавні- 
щого часу на Вкр. вживалося й Са10Ва година, 
напр. Некєсєлам година кьстала Слово о п. Ігор. -- 
Ліпше казати іншим часом, а не ,в інший час" 
(- м. ,вь инов время"); останнім часом або 
останніми часами, а не ,в послідній час" («з м. 
,В5ь посліднее время"); часом, коли не коли, а не 
»Від часу до часу" (- м. ,оть времени до вре- 
мениЄ, уоп вій га 7еіб). -- В яку годину, в Г. 
о якій годині -- це п. Б'к дєкатогю годиноу Гал. 
Четвероєв. 1144 р. Б'ь чась 3 дкнє Збіря. 1073 р. 
Б 8 ча? днє Пов. вр. літ 6114 р. ЛП.: о кодгіпіе 
стматіеі; о Кідге) єодгіпіє; рггу|де 0 ріабе). Див. 
зегарок. Представлення почнеться 8 П'ятій го- 
дині, а не -- о п'ятій годині п. - 

Часник, часнику м. р. давнє чесньки: Не Їла 
душа часнику, то не буде й смердіти, Номис. Ди: 
кий часник, Свидн. 11. В Г. чосник, му. чісник, 
п. словпек: Вона йому замаже губи соком з чос- 
нику, Маковей ,Ревун" 60 (Про зміну чє На ча 
пор. чата з чета). 

Часдпис, чаєбпису м. р.; арх. форма часопись, 
часописі ж. р. 

Часослов або книга годин молитбвних. Часо- 
слбвець, з давнього часослокице, Зале На В. У. 
звичайно скорочено: нчаслдвець, часлбвця. Ще 
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Л. Баранович в ХУПЇІ в. писав: часлокці вмдо8- 
ковалк. 

Частий, -2, -е; частіший, найчастіший ; часто, 
в Г. зчаста. 

Частиця, частиці ж. р. (у См. Ст. Грам. 42. 
45: частиця, частиці, частицями). 

Частокіл, -коблу. 
Частування, в Г. частбванє. 
Часть, части, частю, в Г. частию а., мн. части, 

частей, частям, частями; в Г. частий, частям, 
частями. 

Чата, чати, з чета Ї чата. 
Чатувати на кого: В кущах чатують на зві- 

рину, Кул. Іов 87. 
Чахбтка, чахбточний (в Г. чахотбчний) м., 

треба -- сухбти, сухот. 
Чашка -- це чаша, чара, кблих, давнє чашька; 

на В. У. рідко вживається. В Г. вживають чашка 
як п. соа57Ка зам. череп: Ростяв Йому волоссєм 
вкриту чашку, Щур. Рол. 41, треба -- череп; давнє 
чоЖКпи, черепи. До мізку череп розбиває, Котляр. 
»Бнеїда". 

Чванитися чим: Собою чвднивсь, величався, 
Котл. ,Ннеїдая П. 15. 

Чей, чень г., на В. У. не вживається; зна- 
чіння: бо ж, ж, певне: Ти чей не схочеш уни- 
зити мене, Фр. 3. Б. 37. Чень то не довго вже, 
Фр. З в. 131. 

Чекати, чекаю кого-що: Раїса чекала, сторо- 
жиху, Коц. 46. Два третього не чекають, Номис 
Ж 11955. З давнього чаюшти, пт. слекаб. Йного ча- 
єм Остр. Єв. 1056 р. Мт. 112, АЛєнє естоовин 
жд» Ілар. Зак. і Благ.-- В Г. з п. с7екаб па 
ргака, нм. магвреп аці, пасп, -- чекати або ждати на 
кого-що: Чекаємо на вас, Бирч. І. 70. Див. ждати. 
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Челюсти, -тів; частіше -- щблепи. 
Челядь, челяди, чбляддю, в Г. челядию а. 
Чемодан, чемодану м. р. з тюрк. дХападдап; 

народня вимова: чамайдан; болг. чемадан. В Г. 
валіза, п. маїла з фр. Іа уаїїве, нм. діє У/аШіве, 
Див. куфер. 

Ченстохова, ». Стевфосбома; м. Ченстохбвт». 
Чеплятися до кого-чого або за кого-що: Він 

до вас чеплятиметься, Гр. 66. Довгою косою за 
гілля чепляється М. Вовч. П. 65. В Г. чеплятися 
кого-чого а.: Пропасниця мене чепилася вчера, 
Мак. Яр. 131. 

Чепурний, чепуритися, чепуруха. 
Черв, черва м. р., з давнього чрьвк, чєркк 

м. р. але звичайно вживається черва, черви ж. р. 
як слово збірне: Черва поїла. Червак, червака 
і червяк м. р. з черкіикт (саранча). Залив чер- 
вака. Коц. 39. 

Червень, червня -- давня назва іюля, потім 
іюня: ЙМйь йюль, рЄ млн черевни, Єв. ХІМ в. 
В Остріжськім Часословці 1612 р. л. 85: АЛ Їюній 
сир'кчь черкєць. В Г. червець, червця, п. с7егутівс -- 
назва місяця юня. Черцева спека, Коц. 53. 

Червоний, червбна, червбне, червоніший: Чер- 
воний пояс, Гр. 38. Червоних жупанів, Кул. 260. 
Ключ Роз. 1665 р. л. 9 б: мфрє чєреднов. В Г. 
червбний або черлений з давнього черкєнкій, 
чьрлєнми: Кричав весь червений, Бирч. І. 229, 

Червоніти, червонію від сорому. 
Черга, черги, по черзі, з давнього черга; 

в Г. черга, по черзі. Громада живила його і зодя- 
гала за чергою, Фр. 3.Б.82, на В. У. -- по черзі.-- 
минати виразу: ,у свою чергу" (- м. ,вВь свою 

Очередь"), ліпше: і собі, теж. 
Чергування, в Г. чергованє. 
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Черевики, без черевиків і без черевик. Чере- 
виків немає, а музика грає, грає, Шевч. 294. 
Вушка од рудих черевиків, Коц. 58. Давнє черє- 
внк», Пов. вр. літ 6501 р. по Переясл. сп. 

Через, давнє чоЖксь, чєрєзь, вжив. з причи- 
новим відмінком: Перекинув голі ноги через край 
човна, Коц. 6. Через Зінька все сталося, Гр. 20, 
див. зза. -- В Г. під впливом пт. і нм. пишуть: 
Професор предложив знайдену через нього річ, 
»Р. Кр." 20 222 за 1922 р., -- треба -- що він 
знайшов; написано через поета, треба -- поетом, 
або простіш: написав поет. -- Вдавнину через 
інколи вживалося, й для зазначення продовження 
часу: Й фугада Изаслакь понти черєсь ночь к» 
мичьск8, Пат. Літ. 6558 р. Ме км" сн'Кга черєст 
ксю зимок Новг. І Літ. 6811 р. Цей вираз тепер 
зовсім не вжив. на В. У., але в Г,, під впливом 
п. ргге7, він дуже частий: Через три роки вели 
ми акцію ,Укр. Гол." 8 197, на В. У.: три роки 
вели ми акцію. Я до него через цілий обід го- 
ворю, Леп. З ж. 9, на В. У.: цілий обід, увесь 
час за обідом. За рік усього вивчився, Рудч. Ск. 
І. 115.-- Два помножити на три (в Г. через три). 

7. Черемош, черемобський. 
Черенки, черенків г. на В. У. -- друкарські 

літери чи др. букви, або шрифт з нм. бсПгіїї. 
Череп див. чашка. 
Черепаха, -падхи ж. р. В Г. інколи під впли- 

вом т. 2б6Гу вжив. і слово черепаха як м. р.: 
Чудна тварина оцей черепаха, він має дзьоб, 
Поль Бер, Наука природи, Відень, 1920 р., ст. 42. 

Черешня, р. мн. черешень. 
Черінь, черіню, черінбм м. р. Коц. 19. 
Черкаси, з Черкас. 
Черкати, черкнути; в Г. черкати, черкнути. 
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Чернець, черцЯя або ченця, -- для милозвуч- 
ности зникає р або н; кличн. відм. черче; мн. 
черці або ченці; пор. черньць, чернеца, МН. 
черньци. 

Чернигів, Чернигова і Чернігів, Чернігова -- 
івновживані форми, а може Чернігів і частіща. 
Форма Чернігів не єсть м., бо відповідає дуже 
частому давньому Черн'кгокть, Чєрн'Кгокский. Пол- 
тав. акти 1664,р. ст. 11: Черн'кгокк. Черн. гра: 
мота 1691 р.: Ірунєпископ'ь черн'Жговский. У Коц. 
23: Чернігів. Так само: черни(і)гівський, Черниці)- 
гівщина. 

Чернівці, з Чернівців. 
Черпання, в Г. черпанв. 
Чесати, чешу, чбешеш, чбшуть, чесаний; в Г. 

чешу. 
Чесний, а не честний а. 
Честь, чести, честю, в Г. честию а., давнє 

чьсть. Маю честь запросити вас, бо до вас маю 
шану. 

Чеський, чеського (із чегшеський). 
Четвер, четверга, четвергу, четвергбом; давнє 

четвєрт'ькь. 
Четьї Минеї, род. в. Четьїх Миней, а не Че- 

тій Миней. 
Чехи або Чехія, до Чех, в Чехах; чеський. 
Чечевиця: Хто в горох, а хто в чечевицю, 

Ном. ХМ 6658. Також сочевиця, давнє сочикица; 
п. 50с7еміса, че. 8о0бомісе, бобоуїсе. Чечевична 
або сочевична юшка. 

Чигирин, Чигирина, чигиринський, і Чигрин, 
Чигрина, чигринський. Чигирин. духівниця 1600 р.: 
ко Чигрннє, козакь чигринский. 

Чим при порівняннях не вживати, бо це .м.; 
для цього вживаємо ніж, від, як, над: Кращий, 
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як ти; кращий від тебе; кращий над усе; але не 
кращий, чим (с: м. ч'Вмь) ти м. Див. від, над, 
Ніж, ЯК. 

Чингисхан, в Г. Джінгісхан; нм. "Тясріпрів- 
срап. 

Чинйити, чиню, чиниш, чинять, чинячи (а не 
чинють, чинючи). 

Чисбльний г.; на В. У.-- численний, великий. 
Числити на кого г.: На сі війська числити 

можна вельми, Щур. Рол. 90, це з м. ,разсчитн- 
вать на когоє?, ліпше: здаватися на, покладатися 
на. Числити г. 3 давнього числнти: Числить, чи 
всі, Фр. З в. 196, на В. У. -- рахувати, лічити. 

Число, числа с. р., мн. числа, чисел. Замість 
М (ее ХМатеги5) звичайно вживаємо Ч (-- Число). - 
Ліпше між ними, а не ,в тім числі" (-- м. ,вВь 
томь числі"). 

Чистий, чистіший, чистіще. 
Читати тро кого-що: Він про це читав, Гр. 

242. В Г. читати о кім-чім а. п. Народнє: читати 
за кого-що. -- Читати українською мовою, а не 
на укр. мові м. -- Читати книжку з початку до 
кінця, а не з кінця до кінця. 

Читальня, в Г. інколи читальня. 
Читання, в Г. читанє. 
Чіпати кого-що, чіпатися до кого-чого, або 

пн Нема біди, щоб Франків не чіпалась, 
. 76, 

Р іплатися за кого-що, до кого-чого: Чіпляю- 
чись за каміння, Коц. 21. Біда за біду чіпляється, 
Номис Ж 2164. В Г. чіплятися кого-що а.: Бо- 
лото чіплялося постолів, Мак. Яр. 119. Давнє 
ціпитиса. 

Чо див. чого. 
Чобіт, чобота (півн. тюрк. з персид. бабай), 
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мн. чбботи, чобіт, чобботям, чобітьми, в чоботях; 
рідко ми.: чбботам, чоботами, в чоботах. Пучки 
лізуть із чобіт, Кул. 266. В чоботях ходить, а босі 
сліди знать, Номис 292 1182. Му. чоботім, в чо- 
ббтіх. 

Човен, чбвна м.р., з давнього чал'ьнт, челнт, 
чолнть, ПОр. серб. чун, че. Яип. Неначе човен в си- 
нім морі, Шевченко 1. Впізнав греків човен, Коц. 
6. Чорний човен нахилявся, Коц: 6. Намалює чо- 
вен, Кул. 401. В Г. човен, човна, човном. Інколи 
під впливом т. с7біпо вживають човно с. р. Мн. 
човни, в Г. чбвна з п.: Військові човна , Діло" 
)2 9986, треба -- човни. 

Чого, в зах. Укр. часто скорочується в чо. 
Чого їм сваритися, Гр. 10. Чо ти ходиш запла- 
каний, Федьк. І. 8. Чого, по приїм. чбго: до чого. 

Чоколяда г. з п. с7е(0)Коїада, а це з іт. сіос- 
соїаїа (вимова: чокколята). На В. У. -- шоколад 
з нм. дів ЗспоКкоіаде, фр. Їе сроКоїай, англ. споКо- 
Іаїе, м. шоколадь. Посли дістануть шоколаду, 
Фр. З в. 188. 

Чоло, чола, чолом, на чблі; давнє чєло, ЧОЛО. 
Чоловік, див. людина. 
Чому і чом: Чом ти не спипі? По приїім. 

чому: на чбму. -- Оминати вираз ,при чомує 
(-- м. ,при чемь"), ліпше: а, а при тім, а до 
того, Я впав, і при тому (а не: при чому) забив 
собі ногу. 

Чорнило, чорнила, чорнилом -- вільно вжи- 
вається в однині; не вживати у множині зам. 
однини. Писав чорнилом, а не чорнилами м. 
(в мові м. це слово вживається тільки в множині, 
а в однині не вживається). В давнину була тільки 
однина: чернило. 

Чорниці, чорниць. 
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Чорнобровий, чорнобрбва а. і чорнобревий, 
чорнобріва. Жінка чорноброва Кул. 204. Собою 
була чорнобрива, Свидн. 14. Чорнобреївці, -ців. 

Чорнозбм, а не чорнозьом м. | 
Чорт, чорта, мн. чорти, чортів. Чортик дру- 

карський г. на В. У. тільки -- друкарська, по- 
милка. 

Чортория, чорториї ж. р. 
Чотири, р. чотирбх, д. чотирбм, ор. чотирма; 

давнє четьрє, чЕТюМОН, ЧОТКІри, четкрьуь, четю- 
рюм'ь, чєткрьмн. На В. У. звичайно чєт- дало 
чт, потім шт, тому народні форми: ттпри, зти- 
рбх, «нтирбм, титирма (спочатку чтири). В місце: 
востях, де ще р м'ягкий, вимовляють: чотирі 
(штирі), чотирьох (штирьбх), чотирьом (штирьом). 
Про чотири з іменником див. два, дві, три: Чо- 
тири столи (а не стола), чотири вербі (а не верби), 
4 слові (а не слова). 

Чотириста, з давнього четмриста; Відміню- 
ється, як триста. Див. триста. 

Чотирнадцять, р. -ти або -тьох, д. -ти або 
«тьбм, ор. тьма; народнє -- штиринадцять; в Г. 
чотирнайцять. Давнє четкренадесать. 

Чувство, чувства; в Г. чувство, чувства. Але 
на В. У. цього слова звичайно не вживають, бо 
кажуть -- почуття. 

Чугуїв, з Чугуєва, а не з Чугуїва. 
Чудесний, чудесна, з давнього чедєсьнкій; 

на В. У. не вживається, звичайно кажуть -- чу- 
дбвий, дивний, з давнього дикьньй. В Г. слово 
чудеснції часте: Чудесна добрість, Фр. З в. 209. 
Чуддвний -- це чудотворний, чудодвий -- достоїї- 
ний подиву: Чудбвний образ, чудова година. 

Чудний -- це чудакуватий, и. страннни. 
чудної. 
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Чудо, чуда, мн. чуда, чуд, а не чудів, або: 
чудеса, чудес. Давнє ч8до, ч5деєсє, МН. чбдєса, 
чвлєсь. На В. У. мало вжив., частіше -- дово, 
дива з давнього дико. 

Чудуватися з кого-чого, а. кому-чому. 
Чужоземний, а не -ній. 
Чужосторбнній, -ня, -нє, а не -Нний, -на. 
Чума, чуми, з тюрк.-осм. бита (наголос в цих 

мовах все на кінці слова), болг. і срб. чума, м. 
чума. В Г. джіма з п. а2ата, -- ця форма на 
В. У. зовсім не відома. Як чуми страхався, 
Гр. 46. 
Р Чура або джура: Із своїм чурою, Кул. 223. 

Гуляв вчора з його джурою іїБ. 337. 
Чути, чую, чувати, чув, чула тро кого-що, 

народнє -- за кого: Він тро це чув, Гр. 242. 
Не хотів і чути за його, іб. 26. В Г. чути о кім- 
чім а. п.: Ніхто о нім не чув, Фр. 8 в. 240. Чути 
чого: Чи ви чули такої казки? 

Чутися, чувся часто вживають в Г.: Чувся 
таким утомленим, Мак. Яр. 76; на В. У. -- почу- 
вав себе, чув що, почував що. 

Чутка тро кого-що: Про бінька не було 
чутки, 225. В Г. чутка о кім-чім а. п. 

ЦІ. 

Шаблонний, в Г. шабльонбвий з п. вгабіопому. 
Шабля, шаблі ж. р., арх. сабля, р. мн. ша- 

б6ль Кул. 296; з камськ.-болг. варіа, мад. 87451уа, 
стар.-нм. взаре); давнє сакла. 

Шавлія, шавлії або шальвія, з лат. заїуіа, 
Д.-Г.нм. 58аЇуеіа, че. баїуб), п. 87аїмі)а, м. шалфей. 
Посію я шавлію рано у неділю, Пісня. 
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Шагревневий, а не шагреновий. 
Шалік, підліка; пор. братік. 
Шандар -- народня вимова в Г. слова жан- 

дірм, з фр. єепдагте: Треба дати знати до шан- 
дарів (на В. У. -- до жандармів чи жандарів), 
Чайк. Ол. 18. 

Шанс м. р. з фр. сбапсе; звичайнодвжив. 
у мн. -- шанси. 

Шарж, шаржу м. р. (пересада) з фр.ерагтее; 
в Г. шаржа ж. р. з п. 87аг28. 

Шаржа г. з п. 8г2аг2а, з фр. срагее, нм. СПагеєе: 
Поліція розігнала нарід шаржею ,Діло" Ж 9908; 
на В. У. -- залп, наббї, але це з м., пбстріл, ви- 
стріл, напад. 

Шаровари, шароварів, тюрк. 8аЇхаг, ново-гр. 
саодваса; в Г. це часте слово з п. 87агамагу; 
на В. У. звичайно -- штани. До червоних шара- 
варів, Коц. 13. 

Шаре, шарфа м. р. з нм. бЗеспагре, фр. 
Гесрагре; в Г. шарфа ж р. з п. 87агіа. 

Шатро, шатра с. р. а не шатер м.; мн. 
шатра, шатрів; давнє шатьрь м. р. ВГ. шатер 
і шатро, але частіше намет; на В. У. шатрб 
часте, 24 намет дуже рідке. 

Шатен, шатена, з фр. спбіаіїп (вимова ближча 
до шатбн); в Г. шатин з пт. 87абуп. 

Шахва, з дільн. нм. Фда5 є8спаїї, п. 874Їа; р. 
мн. шахов. Зробив собі шахву на книжки, Гр. 70. 

Шахвар, -шахваря, з с.-г. нм. 8сПаїїіаєеге, п. 
874аЇаг7. 

Шахматов, а не Шахматов. 
Шашель, шашля м. р. 
Швагер, швагра, мн. швагри, з нм. 8спуабєг; 

також шівагер, швагра Тимч. 99. 
Швадрон, -бну г. з п. 527 гадгоп, нм. бспуадтоп" 
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На В. У. ескадрбн, ескадрону м. р. фр. езсадгоп, 
м. 9скадрон». 

Шведський, вимова: шівецький. 
Швейцар, -ра, з нм. бЗермгеілег, -- спочатку 

були з швейцарців; в Г. швайцар, п. 87м/а)сат. 
Швейцарія, швейцарський. Г. Швайцарія, 

швайцарський, п. бгуа)сагуа, 82 а) сатякКі. 
Швець, шевця, мн. шевці. Але прізвище -- 

Швець, Швеця, з Швецбм. 
Швидкий до чого: Шв. до роботи. Швидко, 

швидче, в Г. швидше. Двома днями швидче, 
а не на два дні швидче м. чи о два дні швидче 
п. Нашвидку. 

Швірень, швірня, а не шворень; в Г. також 
свдрінь, свдрень з пт. 8ууо0гаей. 

Шевченко, Шевченка, а не Шевченько (так 
часто в Г.). 

Шекспир, Шекспира, англ. ЗпаКеєвреаге, а не 
Шекспир. 

Шеллі м. р., не відмінюється. В Г. по п. від- 
мінюють: Свого Шеллі'я ,Діло" 1922 р. М 40. 

Шема, шематизм г. з п. 87ептіаі, 57етабугт. 
На В. У.-- сабма, схематизм, сжематичний з гр. 
оно. 

Шепіт, пібпоту, рідко -- шепт, шепту. Шемп'т, 
Гр.280. Тихий шепт іде старечий, Фр., в. Виш." 
39. У мн. звич. не вжив., хоч інколи: Липі шепти 
чути по кутах, Фр. З в. 233. 

Шерлок Холмс, в Г. Шерльок Гольме. 
Шерсть, шерсти, шерстю. 
Шершень, шершня м. р., шершнем, мн. шер- 

шні, шершнів; в Г. шершень, шершеня, напр. 
у Бирч. П: зі шершенем 53, мн. шершені 53. 59; 
у Коц. 33: шершенів. 

Шестий див. шостий. 
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Шикувати г., п. 82уКомаб з нм. 8сріскеп; на 
В. У. рідке, тут -- готовити, приспособляти, роз- 
ставляти військо в боєвім порядку. 

Шимон з п. бЗгутоп ; на В. У -- Сймон, 65- 
мин, гр. Зшом. 

Шимпанзв с. р. і не відмінюється. В Г. шім- 
панс м. р. з п. вєгутрап5. За шімпанса, А. Чайк. 
»Малол.я 93. 

Шина, мн. шини, шин -- обруч залізний чи 
резиновий на колесо; з нм. бЗсрієпе. В Г. за п. 
8гупа -- це рельс, рельси: Вискочив із шин (на 
В. Ре із рельсів) особовий потяг ,Діло" 1922 
р. 26 21. 

Шинка з нм. 58сріпКеп, п. вгупКа, м. бкорокь; 
копчбне стегно. 

Шинок, шинку, в шинку, мн. шинки; інколи 
шинк, шинку; з нм. ЗспепКе. Ми. шиньбк або 
ШИНЬКк. 

Шипіти, шиплю, шипиш, шиплять, а не ши- 
пять, шиплячий, а не шипячий (у См.-Ст. Грам.: 
шипять 19, шипячі 15.61.65, шипячих 61. 76. 65). 

Шипотіти, -чу, -тищ, -ТЯТь. 
Ширина, -ни ж. р. або тродстір, простору, 

дуже рідко -- шир, ширу м. р., а не ж. р. м. 
Ширити, шийрю, ширитись; в Г. ширити, ши- 

ритись. 
Широкий, а не шерокий; ширший. 
Широко, в Г. ширбко. 
Шифр, шифру м. р. з фр. Іе србійте; в Г. 

шифра ж. р. 
Шия, шиї; давнє шиш. Ключ Роз. 1665 р. л. 

31: шкіа; м. шбя. 
Шістнадцять, р. -тй або -тьбх, д. -тйи або 

-тьбм, ор.-тьма; рідше -- шістьнадцять, а частіше 
з твердим т, як і п'ятнадцять, -- тут т ствердло 
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під впливом дальшого твердого складу; давнє 
єсть на ДЕСатє, ШшеєСстьнадєЄСать, шєсткнадцать; 

вимова: шіснанцять, шіснацять; В Г. пліснайцять. 
Шість, р. шостий або шістьох, д. шости або 

шістьом, ор. шістьма; давнє шеєсть; му. шісь. 
Шістьдесят або шістдесят, р. -ти або -тьбх, 

д. «тий або -тьом, ор. -тьма; значіння: шість де- 
сятків, цеб-то десят тут р. мн.; давнє шєсть де- 
сет», шєстьдеєсАть. 

Шістьсот або шістсот; частіше не відміню- 
ється; давнє шеєсть сьть, шеєстьстфтоь, цеб-то 
шість сотень. 

Шкарпвбтки, шкарпеток, частіше -- скарпетки, 
з іт. всагра -- черевик ; фр. еєсагріп; п. 8КагребКі 
і 57Кагребкі. На В. У. тільки -- панчохи. 

Шкварка ж. р., з нм. 85сругагіе; в Г. шкварок 
м. р. з п. 8кмагек; че. ЗКугатекК. 

Шкідливий, а не шкодливий а. Частіше -- 
шкідливий для кого-чого, рідше -- кому-чому а. 

Шкіра див. скіра. 
Шкіряний або скіряний -- звичайні в Г. фор- 

ми: Шкіряним поясом, Фр. 8. Б. 23. На В. У. шку- 
ратяний або шкуряний: Славні бубни за горами, 
а зблизька шкуратяні, Ном. Ж 2623. Шкуряні 
гроші, Ном. Ж 6855. 

Шкло див. скло. 
Шкляр, -ра, мн. -рі. 

. Шкода, шкоди, з д. шкода; мн. шкбди, шкід. 
ієприслівник -- шкбда. 

Шкодувати кого-що або частіше за ким-чим: 
ак шкодував я за тією куркою, Словн. Гр. ГУ. 

901. В Г. шкодувати о кім-чім а. п. 
Школа, школи, мн. школи, шкіл; з гр. ододт, 

лат. зсбоіа, 8соіа; в значінні збірнім інколи школа 
(всі учні): Вся школа бігла, Свидн. 22, -- В зах.- 
УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК, 30 
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укр. часто вживають це слово у множині: Вигнали 
зі шкіл, Мак. ,Ревун"?. Колиб я був покінчив 
школи, А. Чайк. "Мал. 7. Ви до шкіл не хо- 
дили, ір. 101. 

Школяр, -ра, -рбві; мн. школярі. 
Шкура -- звичайна на В. У. форма: Мороз 

поза шкурою пішов, Кул. 324. Самі кістки без 
шкури, Гр. 42. Див. скіра. 

Шламбон див. рогатка. 
Шлея, шлеї (вимова: шлия), шлейка, давнє 

шаєм. 

Шліхувати, сер.-г.-нм. 58йївеп, теп. 58сПрівіїеп. 
Шлунок, шлунку м. р., часте на В. У.: Не йде 

на шлунок. Але частіше живіт, живота, 3 д. жи- 
кот": Захворів на живіт. "Кивіт товстий, а лоб 
пустий, Ном. Ж 6358. В Г. звичайно вжив. жоли/- 
док, давнє жєладеьки, п. 20144еК, че. Заїоцдек. 

Шлюб, шлюбу див. слюб. 
Шлях, шляху, на шляху, шляхом, мн. шляхи, 

шляхів. , 
Шляхбтний Кул. 4; шлахєтніЕйшогу Перед- 

мова до Київ. Апостола 1660 р. В Г. гшалядстний : 
Жив в Атенах шляхотний муж, Корд. 19. 

Шляхетність, в Г. шляхотність. 
Шляхетство (вимова: шляхецтво), в Г. шля- 

хотетво. 
Шляхвтський (вимова: шляхецький): Дівчина 

роду шляхетського, Кул. 296. Мову шляхетську 
забула, Свидн. 2. В Г. шляждтський: Одітий по 
шляхотськи, Мак. ,'Ярош." 45. 

Шмат вжив. часто в зах.-укр. зам. багато: Має 
шмат грошей; це з п. 87піаї с7а8и, 867паї Фгобі. 

Шмаття -- куски чогось: Вхопив мене і рос- 
терзав на шмаття, Кул. ,Їіов' 36. Рідше -- брудна 
білизна: Шмаття золять, Свидн. 28; шмаття -- це 
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часто порвана, брудна одіж: Ходить, як жид, 
шмдттях. В зах.-укр. шмаття -- білизна, одіж: 
а нім шматє дорогеє, Фр. З в. 76. 

Шнур, -ра, шнурок, -ка, шнурувати, шнуру- 
вання, з нм. берпит. 

Шосе с. р., не відмінюється; з фр. Іа срашя5бе; 
народнє: сош, сбша, сошае. В Г. шоса з п. 870652. 
Див. гостинець. 

Шостий, шоста, шосте, з давнього шеєсткій, 
з0 зміною шє На го; це звичайна укр. форма 
з давнього часу: Пересопн. бв. 1556 р. Мт. зач. 
12: шостаа, Новий Завіт Негал. 1581 р.: шостьй 
57, ст шостоє годінм 33, Книга Луцька 1572 р.: 
шостого. В Г. вжив. арх. форма шестий. 

Шпага, шпаги, старе спата, гр. сладу, лат. 
зрафа, лит. Броєа8в, серб. шпага. В Г. шпада, п. 
з7раЧа з іт. врада: мундурі при шпаді, Фр. 
З в. 124. 

Шпагат, шпагату, з нм. брабав; в Г. шпа- 
гат з п. 

Шпалера ж. р., рідко шпалір, -ру м.р., з нм. 
Фаз браїег, фр. шп евраїївг, з іт. враїйвте. В Г. 
шпалер з п. 82раїег. Звичайно вжив. у мин.: Кім- 
ната була обклеїна шпалерами, Левицьк. Ї. 490. 

Шпараги, шпараг, з гр. фолаоауос, лат. абра- 
габи8, іт. врагаєїо, п. 8гратає. 

Шпетити, шпечу, -тиш, шпбтний, з п. 87ресіб, 
8грейпу, п. з че. враїту, че. з нм. зрбівс), бра -- 
хороба кінська; на В. У. -- бридкий огидний, 
гидкий. В Г. шпетити, -чу, -тиш. 

Шпиг, шпига, шпигун, -на, шпигувати, з нм. 
зрабеп, че. вреб, врепит, п, 8грівє. Часте також 
штпібдн, з іт. вріопе, нм. бріоп. 

Шпигинар, -нару -- народня назва з м. ски- 
Пидарь. Літерат. рима терпентін м. р. або тер- 

Ж 
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пентіна ж. р. з гр. теовбіудос, перс. фегрепбіп, 
лат. фегеріпіпи8, оїецті іегеріпіріпит. 

Шпиталь, -талю, в шпиталі, з нм. брібаї. Рід- 
ше -- лазарет, з фр. Іагагев, нм. Галагеї, іт. Іа- 
7егейо, -- назва походить від назви шпиталю 
св. Лазаря коло брусалиму для прокаженних; 
пор. англ. іагаг -- прокаженний. В Г. лязарет 
з п. треба лазарет, бо Лазар, Дізарк, Лабадос. 

Шпихлір зах.-укр. 3 т. з8грісбівбгта, с.-г.-Нм. 
врісраєге; на В. У. не вжпвається, тут -- надвірня 
комора, хлібниця, магазин, житбвня; у лемків -- 
зсипка. 

Шпіонство, шпібнства с. р. або тийоноіж, 
шпіонажу м. р. з фр. Гевріопаєв м.р. В Г. шпіо- 
нажа ж. р. 

Шпона ж. р. або шпон м. р.; мн. шпони. 
Шрапнель, шрапнблі ж. р. з англ. 5пгартпеї, 

м. шрапнбель ж. р. В Г. шрапнель, шрайнеля м. р. 
з п. 52гарпе м. р. 

Шруба, з нм. Зепгацре, через п. 582гиРа. 
Штани, штанів, у штанях, штаньми. У шта- 

нях Кул. 262. Гр. 61. Коц. 7. 
темпель, штвбмпля або пітвмпеля м. р., штем- 

плевий, з нм. згетіреї. В Г. часто ствмнель, сте.и- 
плевиій з п. 8кепіреї, збетріому. 

Штефан -- так інколи в Г. зам. Степан; Ціте- 
фан приніс, Хотк. ,Кам. душя" 26. Див. Степан. 

Штовхнути, -хпу, -нбін, -путь; в Г. штбвхну 
штовхне. 

Штрайк, штрайкувати див. страйк. 
ШтраФ, штрафу м. р. штрахувати (рідше -- 

штрап, штрапувати) -- кара за щось; страховка, 
стражсувати -- забезпечувати; з нм. Зітаїе. Див. 
асекурація, гривна. 

Штука, з п. 8г2каКа (а це з нм. 5бйсКке) - за- 
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гально вживане в Г. слово. На В. У. не вжива- 
ється, тут мистсутво, мистЄць, но-мистбцьки; чи 
не з птіаєївкег, наїстоо, млисторк? Для В. У. слово 
жтука вульгарне. Пор. чс. пііїз(г, пізітоупу, п. 
пііввт;, плізігомпу. Давнє: уждоженнім, уддежие- 
нкій, Ххждожкестко, укггрость, укигростьник», ум- 
трестьнкій, уютрюй, некбскнкій. 

Шувар, шувару. з п. 820 маг, часте в Г., це -- 
Асоги8 саїатіця. Плипла річка, заросла пшуваром, 
Бирч. І. 191. Яледандєр росказла! койскі5 сксєму 
носити тростинб, шбкарук, лозни8, Титів. Олекс. 
ХУПІ в. ст. 101. На В. У. слова цього зовсім не 
виців., тут -- татарське зілля. татарщина, дїр, ле- 
пеха, пар-зілля. 

Шукати кого-чого (рідко кого що): Малень- 
кими ручицями пазухп шукає, Шевч. 13. Шука 
козак свою долю, ії. 9. Шукаючи стежечки, Коц, 
21, Шукала своїх очей, Коц. 13. Мати дочки шу- 
кала, Метл. 231. Тих доказів шукатимем, Гр. 199. 
Чарки шукає, Кул. 371. Маємо шУкіти набки 
»Ключ Роз." 1665 р. л. 16. Хецієть ко нрод ис- 
кати отрочатє Остр. бв. 1056 р. Мт. 23. -- В Г. 
майже виключно вживають шукати за ким-чим 
3 п. 87.4Кає га Кіт (а це з н.м. пасії ебугаз 8испепу: 
Пішов за ложкою шукати, А. Чайк. ,Віддяч.?" 40. 
Блукав по Альпах, шукаючи за дикими козами, 
Корд. 84. Шукали за виновниками , Діло" 1922 р. 
Ж 29, -- Лв. глядати. 

Шум, шуму, шумний, але частіше -- Гамір, 
крик, галас, гармидер, гучний, бучний. Давнє 
ші мк, Ін мЬнНьІй. 
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Щ. 

Щабель, щабля; в Г. також щебель. 
Щавель, щавлю ; в Г. щавель; зах.-укр. квасобк. 
Щавний г., з давнього шакьний. На В. У. кис- 

лий: Кислий борщ, кисле яблоко. 
Щасливий, щасливіший; рідше: щасливший. 
Ще: ще хочу їсти. В Г. часто єще з давнього 

єцює. Див. єще, іще. 
Щент, вираз дощенту частий на В. У.: Він 

погиб до шченту Кул. От. 42.; п. до 87с7еба; ціл- 
ком, зовсім (щент -- це кришка). В Словн. Памви 
Беринди 1627 р.: до шат8. Тишів Олекс. ХУШ в. 
л. 81: Плоди нут кмігбвнлн до цієнт8. 

Щиголь, щигля або щигол, щигла; щиглик. 
Щипати, щипаю; в Г. часто щипати, 
Щипці, щипців; м. щипці. 
Щирість, щирости, щирістю. 
Щиро: Молились щиро козаки, Шевч. В Г. 

часто щире а. щиренько. 
Щічка, мн. щічки, щічок. 
Що, з давнього чьте, што; з ХУЇ в. вже 

шо. -- В живій мові часто зам. що вжив. шо. -- 
Коли що додається до найвищого ступіня, то 
його треба з ним писати вкупі: щонайкращий, 
щонаймолодший. -- В значінні часу що приєд- 
нується до слова розділкою (дщо-хвилини, що-го- 
дини, що-дня, що-тйжня, що-місяця, що-рбку, що- 
ранку, що-вбчора, що-нбчі, що-зими, що-п'ятниці, 
що:суботи, що-весни, що літа, що-бсени, що-сйли 
і т. п. -- все іменника при шщоїставимо в родо- 
вім відмінкові; в"Г. в таких виразах іменника 
ставлять в називнім відмінкові: що хвиля, що 
сила і т. п. це п.: со спмїа, со 5йїа, со єодліпа, 
со фудгіей, со ріафек і т. п.: Невдоволення що 
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хвиля розливалося по ньому, Фр. 8. Б. 89. Бігли 
до могили що сила, Чайк. За с. 50. Стояв гнівний, 
ладен вийти що-адвилини, Гр. 84, 250. -- Але 
прикметника та заїменника по їцо ставимо в на- 
зивнім відмінкові: Вона віщує щось недобре, Гр. 
74. Що таке тут сталося? Що тут моє? Під впли- 
вом п. в Г. часто в цих випадках ставлять ро- 
дового відмінка: То щось іншого, фо со іппего. 
Може знов сталося що злого, Бирч. П. 129. Щось 
щемить у нього в гдубияі душі, -- і сам він не 
знає, що такого Фр, 3. Б. 140. Див. щось. -- Ста- 
рий вираз що мога значить: скільки можна: Ка- 
сян назносив що мога сухого бадиля, Чайк. Від. 
17. -- Що-вівтірка, що-суботи, а не по вівтірках, 
по суботах м. -- В прикметникових реченнях звяз- 
кою найчастіще буває їцо: Парубочі літа -- то 
орел молодий, ціо до сонця із скелі злітає, Олесь. 
Глянь -- отсе остання нитка, 1цо мене тягла до 
праці, Фр. Ів. Виш. Коли звязку вживаємо не 
в називнім відмінкові, тоді ставимо що з відпо- 
відною формою від займенника він, напр.: що його 
(якого), що йому (якому), що їй (якій), що ним 
(яким), що нею (якою) і т. п.: Ось і рівчак той, 
що його промила весняна вода, Коц. Ми не лиси, 
що їж стрілець викурює з ями, Фр. 

Щоби скорочується в щоб; на В. У. частіше 
вжив. щоб, рідше цоби; в Г. навпаки: частіше 
щоби. Давнє чьтовбм і чьтокь. Щоб (а не аби) 
лани широкополі було видно, Шевч. Вдавнину 
часто вживали аккі Зам. щоби; тепер цей а. за- 
лишився ще в зах.-укр. говорах, але літерат. мова 
його не вживає, вжив. лише гцоб, щоби. ПИВ. аби. 

Щогід г. а. -- що-року. Наш тато виходить 
щогід (на В. У. -- що-року) на непевне, Чайк. 
На ух, 17. 
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Щойно часте в Г.; Забезпечить він свої Й 
братові границі від заходу, тоді щойно Й піде 
в степ, Бирч. І. 35. На В. У. не вжив., тут -- 
тільки. Див. іно, йно. : 

Щока, щоки, мн. щбки, щок; в Г. щбка або щбка. 
Щось, по слові щось прикметник чи заїмен- 

яик треба ставити в називнім відмінкові, а не 
в родовім: щось таке, щось подібне, щось мож- 
ливе. Уважала себе за щось вище, Коц. 49. Це 
щось заїзже, Г. Барв. 209. По-польськи в цім ви- 
падку ставлять родовий відмінок: со5 іаКіеро, соб 
родобпеєо. Під впливом пт. і в Г. кажуть: щось 
такого, щось подібного: Говоримо про щось лише 
можливого, лише подуманого, См. Ст. Грам. 91. 
Див. що. 

Щотина, рідше щетина а.; му. щітина. 
Щур, щура, мн. щурі. 

Ю. 

Ю -- причиновий відмінок від вона, по при- 
іменниках ню, -- звичайні й часті в зах.-укр. 
форми; давнє вк, ю, ньж, ню. Так багато вже ка- 
рались за ню, Фр. З в. 217. Їмив би ю та й три- 
мав, Хотк. ,К. душя" 20. На В. У.: взяв би її, 
за неї. Див. він. 

Ювелір, -ра, з нм. Лімеіївевг, че. )пуеіїт; м. 
абШег. 

Ювилей, ювилейний; ювеляр; в Г. ювелят, П. 
уабіїав. На В. У. також юбилей, юбилбейний. Ст. 478. 

Юг, Юга м. г. а. треба -- південь, півдня; 
давнє юг». 

Юлиця, вулиця, улиця. Прийде й на нашу 
юлицю празник, Кул. 227. 
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Юмористичний, а не юмористичеський м, 
Юнак, юнака, -- часте в укр. літ. мові: Дів- 

чину вродливу юнак покохав, М. Вороний, Він 
був юнак уродливий, Кул. 103. В Г. частіше мо- 
лодець. Див. молодець. Вже вдавнину було юнак», 
але вжив. рідко, частіше -- юнбша, напр. ,Ключ 
Роз." 1665 р. л. 40. 

Юрист, а не юриста п. 
Ю"хта, Ююхти ж. р. че. )псіба; із слов. мов 

нм. дег Лісріеп. В Г. юхт м. р. з п. уасрі. 

Я. 

Я, р. мене, д. мені (зах.-укр. ми, мні, див. ми, 
мні), прич. мене. (зах.-укр. мя, див. мя), ор. мною, 
місц. мені. Мн. ми, р. нас, д. нам, ор. нами. 

Я'блоко, яблока с. р.; давнє шклько; в Г. 
часте ябко, пор. че. іавіко, п. дабїКо; пор. у А. 
Чайк. ,Олюнька" прізвище: Їван Ябчак. Ми. 
поширена вимова: яблуко, але писати так не 
треба. 

Яблоневий, вимова: яблунбвий; давнє шкале- 
новкій. Писати яблуневий не треба. 

Я"блоня, яблоні ж. р., вимова: Яблуня; давнє 
іаклонь. Писати яблуня не треба. 

Я"'блочний, в Г. яблочний. 
Ява: Де сон а Ява, ЛДеп. З гл. 139. Ясно 

виджу, мов на яві, Їр. 87. 
Явлати, виявляти з себе або собою: Віче являло. 

з себе всю власть, Фр. ,дах. Б." 48. 
Ягода, мн. Ягоди, ягід. 
Яєчко, ябчка с. р., мн. ябчки або ябчка; в Г. 

яєчко, ми. Явчка. | 
Язик, язика, язиком, на язиці, мн. язики 
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язиків; в Г. ще давня вимова: язика, язиком, на 
язиці: На язик був гострий, Гр. 59. 

Язичок, -чка; в Г. язичок, язичка, на язичку. 
Яйце, яйця, мн. яйця, яєць; в Г. мн. яйці 

Жел. 311. 
Як і яко повстали з давнього шко; обидві 

формі вживані : як (нм. утіе) і яко (нм. а8), але фор- 
му яко у нас забувають. Грінченко склав букваря 
як учитель; Грінченко, яко учитель, писав попу- 
лярні книжки. Українське мовознавство, яко наука, 
ще молоде. -- При порівнянні: Я прийшов скоріше, 
якти; див. ніж. - В Г. часом вжив. як небудь зам. 
як ні: Як небудь не дивився, не запримітив, -- 
це з п. |ак Коїміек, на В. У. -- як ні дивився. -- 
Як не як ліпше, ніж ,в кожному разі? м. -- Вжи- 
вати тільки, скоро, а не ,як тільки" (-- м. какь 
только). -- Приєднуючись до найвищого ступіня, 
як пишеться з ним вкупі: якнайкраще, якнайско- 
ріще, якнайбільше. -- Як стій -- див. стій. - 
Арх. Яко модгі, (в Г. як мога) часте: Нахилити яко 
мога більше людей, Гр.87.-- В формі якось (вГ. 
якбсь) постійно арх. яко. 

Який, яка, яке не скорочувати на як: Кожне 
розуміє, яка (а не як) то велика в письменстві 
сила, Єфр. В Г. часто зам. який, Яка, яке вжив. 
як: Як (на В. У. який) великий вплив має рід 
на відміну, См. Ст. 63; Не знав добре, як (на В. У. 
яка) вона велика, Чайк. На ух. 16. -- Не вживати 
виразу як старий (нм. угєуіе| аїб), вам. скільки 
літ має, якого віку. 

Який в побічнім реченні вживаємо звичайно 
тоді, коли треба підкреслити якість речівника: 
Який пан, такий крам; Це людина, якаіне; зро- 
бить зла. Але значно частіще народня мова вжи- 
ває в побічних реченнях котдрий, котрий (мова. 
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літературна часом оминає його, ніби полонизму, 
тоді як це давнє наше котормй). Так, в Думах 
звязкою в прикметникових реченнях вжито 11 раз 
которий: Мої бідниї невольники, коториї були 
у неволі, то всі стали на волі 80; Не знатиме 
отець, у которої каторзі шукати. Див. котрий. 

«Якийсь -- при відміні змінюється який, до 
якого добавляється -сь: якогось, якоїсь і т. д. Ор. 
в. якимсь, але з вимог милозвучности бувають ще 
форми якимся і якимось: Якимся непевним голо- 
сом, І з 98. Якймось куснем долота лупають, Фр. 

В. , 
Я ків, кова, з Їлкивть, гр. "Ідиобвос, а не 

Якуб з п. ЧакбЬ. | 
Якурат, якуратний, народня форма; літера- 

турна -- акурат, акуратний, з лат. асситабця, нм. 
асситаї. 

Ялівець, ялівця, а не яловець а. 
Я'мпіль, з Я"мполя, Ямпільський. 
Янгол, янгола -- часта на В. У. форма, зідав- 

нього ангєл"; ЯНГОЛів Гр. 30, янголяточко, іБ. 
246. Звичайна літерат. форма -- ангол, анголятко, 
анголяточко; ми. Янголь, Янголя. Див. ангол. 

Яничар, -ра, мн. -ри, яничар; з тюрк. ідпідбегі. 
Я"нкель, Янкеля, Я'нкелеві, Я"'нкелем; Янке- 

лів, Я нкелева. В Г. при відміні е випадає, напр. 
у А. Чайк. в ,Олюн." читаємо: Янкля 21. 22, 
Лнклеви 22. 25, терпеливість Янкльова 22, 27. 

Японія, японець, япбнка, японський, з фр. 
Іс ДФароп. В Г. Япанець, япанський з нм. .арап, 
)арапівсі. І почав писати пильно про політику 
япанську, Мак. Рев. 36. 

Ярина -- це збіжжа, що його сіють весною; 
в Г. звуть яриною, за пт, |аггупа, Й горддину: 
Плотик до городця з яриною, Чайк. ,Одарка" 40; 
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п. дуаглупа на В. У. горбдина: Їли хліб або горо- 
дину, Гр. 30 

Яркий рідке слово, і визначає пожадливий 
в половім значінні, м. страстний: Ярка молодиця. 
В Г. часто вживають яркий по м., зам. ясний, 
яскравий: Яркійше спалахнуло поломя ненависти, 
Грушев. ,ЇІсторія України-Руси" УІ. 261, ліпше -- 
ясніше. Яркійшими (ліпше -- яскравішими) сло- 
вами ,Вперед" 1920 р. 346 280. Яркіще зівала го- 
ронь поломіню, Бирч. І. 28, треба -- ясніще па- 
лахкотів горен (в кузні) полум'я. 

Я"рмарок, ярмарку м. р., рідше ярмалок, з нм. 
Уаргтагкі -- роковий базар: Там ярмарок, Гр. 
176. 184. На ярмалок брався, Кул. 67. Не вживати 
ярмарка ж. р. м. 

Ярмо, ярма с. р. мн. ярма, ярем; че. |агто, 
п. |агато; давнє шрьмь М. р. В Г. ще вжив., крім 
ярмо, і арх. ярем, ярма м. р. 

Ярмолинці, з Ярмолинець. 
Я'сень, ясеня, також Ясен, ясена м. р., давнє 

шаскни: Ясень раз-у-раз скрипів, Шевч. 1. Ясене- 
вий і ясеновий. Че. |а5еп, слов. )азеп, срб. |асен, 
п. |азбіеп. 

Я'си, з Яс: Вернувся зпід Яс, Мак. Яр. 26. 
Яскйиня г., на В. У. -- печера, часте в Г., п. 

іа8кіпіа, че. )ебкупб; у письменників ХУП в. 
часом шскйна, але з п. І швидко сітка вхід яскаїні 
заплела, Фр. ,Їв. Виш." 51. Живуть вони в тече- 
раз сумовитих, Кул. ,іов" 63. 

Ясла, Ясбл. Ясна, ясен. 
Я'сний, Ясна, Ясне, ясніший, найясніший. 

Зірочка Ясна-яснюня, Гр. 54. Таким ясенним 
блиском вгбру бють, Щур. Рол. 79. Ясно, в Г. 
ясне. 

Я"'стреб, ястреба, яЯстріб, ястріба і яструб, 
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яструба; давнє шстракт, шстрєки, астрівь; пор. 
срб. уастри)еб, че. уевітар, п. авітгар. 

Я"тер, ятера, рідше -- ятір, ятера. 
Яти, йму, ймеш, яв, яла, яло, яли -- часто- 

вживані в Г. форми, з давнього шти, нм8, мл», 
ала. Па В. У. нема цих форм, тут -- брати, бра- 
тися. Часте в Г. ялодся зам. подобає, личить, при- 
стбйно, гоже, пристало: шому не ялося ще раз 
посилати послів, Бирч. П. 29. Гей, не ялось вті- 
кати, гордий царю, р. Рол. 89. 

Яфини, яфин, афини, яфири, яфир мад. -- 
постійні назви в Г.; на В. У. чернаці, черниць. 
Тьма яфин, Могильн. 437. Пор. п. |аїту. . 

Яхта, яхти ж. р. так на В. У.; з гол. і|аєі, 
анг. уаспі, нм. діе "асіпі. В Г. яхт м. р., п. |асПі, 
фр. Їе уасі. 

Ячмінебць, ячмінцяЯя, а не ячменець а. 
Ячмінний колос, ячмінне зерно; мука ячна 

(вимова: Яяшна) або ячмінна. Давнє шчемеєньний 
і шченмй. 

Ячмінь, ячменю, давнє ачкллєнь. 
Ящірка, ящірки, мн. ящірки, Ящірок, також 

і ящурка; давнє ацієрица, ацієрь. Ящуриний. 

Винники коло Львова. 

11. Х. 1923. 



ДОДАТКИ. 

1. Як вимовляти грецьку В. 

Додаток до ст. 20. 

В давніщу добу греки вимовляли свою 6 здається 
близько до 6; цю давніщу вимову й перейняли від 
греків римляне. Й передали її всім тим мовам, що пов- 
стали з їхньої мови; пор. гр. Ваєбарос і лат. Баграгив, 
дхафастрос і аафавіег, "АдЄ. і АрБеї, ддравтто» і аїрба- 
рейша і т. п. Від цеї давніщої доби -- з вимовою гр. 0 
як б до нашої мови зайшло дуже мало слів, а саме: 
корабель, субота, обри. | 

Але в ЇХ віці по Христі, коли греки понесли 
християнську віру слов'янам, вони вже вимовляли свою 
5 як в, а не 6 (так вони Й тепер її вимовляють), і св. 
Кирило, складаючи для слов'ян азбуку, взяв для сло- 
в'янського звука к, в форму тодішньої гр. 8. От з того 
часу ми, українці, грецьку 86 вимовляємо виключно як в, 
а не як 6, напр.: Авдій, Аверкий, Аврам, Авакум, Ам- 
вросій, Варвара, Василь, Венедикт, Гаврило, Гервасій, 
Євсевій, Зиновія, Яків, Тов, Саватій, Авель, херувим, ам- 
вон, Вифлеєм, Византія, діявол, алфавит і т. п. Наші 
пам'ятки з ХІ-го віку в сотнях прикладів знають ви- 
мову В лише як в, а Не б, напр. аафавнить, аравийскь, 
ЯЇкєль, варклук і т. п. 

Тільки в деяких словах -- їх дуже мало,-- впрост 
перейнятих з Європи, бренить у нас 6 по чужому -- 
як б, напр. бальзам (але давнє кллсамть). 
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Росіяне, серби й бодгаре так само споконвіку зна- 
ють вимову Б) лише як в. 

Поляки перейняли собі виключно римську вимову 
і послідовно скрізь грецьку 8 передають через в. За 
останнє століття за цею римською вимовою пішли Й га- 
личане, і, забуваючи свою тисячедітню традицію, по- 
чали грецьку 86 писати й вимовляти дуже часто (але 
не скрізь) як 6, напр.: Амдброзий, Арадія, альфабет, 
Бенедикт, Зинобія, амбон, Бізантія, Евзебий і т. п. 

На Великій Україні міцно бережуть своєї рідної 
тисячелітньої традиції і грецьку В вимовляють і пи- 
шуть ТІЛЬКИ ЯК в. 

Додам до цього, що в новогрецькій мові Й тепер 
5 вимовляється тільки як в, а не б. 

2. Рід чужиа слів в українській мові. 

Категорія граматичного роду -- мужеського чи 
жіночого -- спочатку життя мови людської належала 
тільки назвам осіб живих, -- перше людей, а потім 
і інших живих істот. Мододі живі істоти звичайно до 
зросту стояли поза цими групами і творили рід нія- 
кий, або, - як ми кажемо,-- середній (ліпше б -- нейтраль- 
ний). Таким чином саме життя поділило живі істоти на 
три групі, яких розріжнення скоро перейшло Й до мови, 
до граматики. 

Значно пізніще, уже:в той час, Коли людина 
в більшій мірі культивувалася, поветавало потроху ро- 
зуміння роду серед річей неживих. Допомогло цьому 
те, що перші люде персонификували собі природу, -- 
на все вони дивилися, як на живе, вірили в особливе 
життя всього, що було круг них. Так повставало. по-. 
волі розріжнення роду серед річей, -- і до цього роз- 
ріжнення перші люде приклали вже готові форми родів 
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мужеського, жіночого або ще підростаючого, -- ніякого, 
нейтрального в половім підборі. 

Розріжнення роду живих істот не було трудним, 
бо було реальним та наочним; але розріжнення роду 
неживих істот -- плід першої философсько-поетичної 
праці людства -- все було важким, суб'єктивним, і тут 
люде постійно плуталися і не згоджувалися. 

Але з плином тисячеліть поволі кожний нарід, - 
але кожний згідно з своїм власним філософсько-пое- 
тичним поглядом на природу, -- утворив собі своє 
власне розріжнення родів неживих істот, -- звичайно, 
кажу тут лише про ті мови, що знають рід, бо біль- 
шість народів в світі роду не знають; в освіті нема 
двох мов, щоби це розріжнення роду було в них одна- 
ковим, напр. хоч би в мові французській та німецькій 
в порівнянні з нашою: буря -- огаде м. р. дав Посе- 
згїйег ; вікно -- Їа Репбіге, дав Кепвіег; вода -- Ї'еац ж. р., 
Чав ХУ аввег; дім -- 1а шаїівоп, дав Найв; поле -- Іе 
сбрашар, Чав Гапд; стіл -- Іа кабів, дег ТівсЬ і т. п. 

Це саме ми бачимо і в мові українській, - у нас 
нема хитання в розріжненні роду живих істот (хитає- 
мося інколи хиба лише там, де физіологичний рід про- 
ступає не ясно), але в розріжненні роду неживих річей 
у нас часто нема єдности. 

Рід річей неживих ми, українці, розріжняємо ви- 
ключно по граматичному закінченні їх; при цьому най- 
головніща ріжниця родів з плином часу витворилася 
в нас така: 

а. До мужеського роду відносимо всі назви, що 
вдавнину кінчилися на твердий глухий звук, цеб-то 
на ть; цізніще, коли ть в Х--ХП віках зник з нашої 
мови на кінці слова, головною ознакою мужеського роду 
став твердий приголосний звук на кінці слова, -- Стіл, 
дім, ніж, піл, грунт і т. п. 
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6. До жіночого роду належать всі назви з -а (-я) 
на кінці: вода, земля і т. п. 

в. До середнього роду належали всі назви, що 
мали на кінці не глухий звук (в, ь), а чисте о, 6 
або ж; тепер до середнього роду належать назви з за- 
кінченням -о, -е, або з закінченням -я, а по шиплячих 
-а, але такі, що Й в родовім відмінкові мають -я ЧИ -а, 
або слова так званої приголосної зміни. 

Це були і єсть найголовніщі ріжниці для роспі- 
знавання роду неживих річей. Але поза цими трома гру- 
пами маємо ще досить велику групу слів, що колись 
кінчилася на м'ягкий глухий звук, -- на ь, тепер на 
-ь -- Група хитка, бо не мала вона усталеного роду: 
слова на ь, Тепер -ь належали почасти до мужеського 
роду, а почасти й до роду жіночого. От з цими словами 
на -ь вже вдавнину була велика плутанина, котра 
з плином часу все збільшувалася. Так, скажемо, слова 
Боль, голЖбь, мозоль, «Моль, псалтирь, стєпень, 
сажьнк і т. п. теперішні: біль, голуб, мозіль, міль, 
псавтир, ступінь, сажень вже вдавнину були то муж, 
то жін. роду і їх постійно, що до роду, плутали. 

Щоб не плутатися в роді неживих річей на, -ь, 
мова сама вже з давнини стала давати собі ради; 
в першу чергу в той спосіб, що перейначувала Закіх- 
чення -ь на -я (ПО ШИПЛЯЧИХ -а), цеб- (То давала їм ви- 
разну Й міцну ознаку жін. роду; так, вже в давній 
нашій мові були форми: гжсь ігжська, акжь і льжа, 
псалтирь і псалтири, тополь і тополм, постєль 
і постєла, тЖЕнк і тТЖні і т. п. так як було парт 
ії пара, акондок і акрида. 

З плином віків цей нормальний процес в нашій 
мові все збільшувався, і мова часто користається з того, 
що давньому слову на -ь невиразного роду надає за- 
кінчення -а чи -я, і цим відразу вже виразно при- 
кріплює це слово до роду жіночого; так, скажемо, 

УКРАЇНСЬКИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СЛОВНИК. 31 
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з давніх дмозоль, мьишк У Нас стає мозоля, миша, Ма- 
ємо одіж і одежа; мавмо навить мисля, боля, З давніх 
мкісль, Боль Ж. р. 

Другий засіб, з якого користає наша мова для 
точніщого зазначення роду неживих річей, це той, що 
слово набуває собі Твердого закінчення, а цим самим 
переходить вже виразно до мужеського роду. Характер- 
ною ознакою українських приголосних звуків було те, 
що з плином часу вони все твердли, і більшість їх на 
сьогодні вже ствердла зовсім, тоді як вдавнину вони 
були м'ягкими. Коли вдавнину слова кінчилися на 
м'ягкий приголосний, скажемо голЯяь, пПкіль, А"КТО- 
пись, То вони були невиразного роду; коли ж кінцевий 
приголосний у них стверд, то це відразу ці слова - 
голуд, пил, літопис -- Перевело до роду мужеського. 
Так трапилося в нас з багатьма словами, разом 3 тим 
і 8 всіма словами на, -пис, Які в давнину були всі ж. р. 
на -пись, а тепер, по отвердінні кінцевого с, стали 
словами муж. роду. 

Я навмисне Ддокладніще спинився на історії роду 
взагалі, щоб стали нам видніщими закони зазначення 
оду слів. Знаючи все те, що досі сказано, нам легче 
уде орієнтуватися в роді тих чужих слів, які постійно 

заходять до нас. 

Чужі слова, що до встановлення їхнього роду 
в нас, звичайно пішли традиційною дорогою наших 
власних ослів. Переймаючи якесь чуже слово, ми ніколи 
не цікавимось, якого роду було воно в своїй мові, -- ми 
надаємо чужому слову, як і свойому, тевного роду лише 
по його закінченні. Це нормальний процес в житті 
кожної мови в освіті, що знає роди, бо ж кожна мова, 
як бачили ми вище, має свої власні підстави для рос- 
поділу слів по родах. Отож, переймаючи чуже слово, ми 
даємо йому рід по його закінченні, ніколи пе огляда- 
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ючись на те, якого роду було воно в своїй мові, звідки 
прайшло. Це єсть споконвічний закон нашої мови. 

Так, як наша мова, роблять 1 всі інші мови, -- 
позиченому слову надається рід по законах своєї власної 
мови, а не по законах теї мови, Звідки слово прийшло. 
Для доказу цього наведу хоч трохи прикладів, З яких 
видно, що мови, напр. французьська та німецька не 
додержують одного роду, позичаючи слова одна від 
одної: Їе саріпеї -- дав Кабіпейі, Їа сабаваїдие -- дег 
Каїабаїк, Іс срокоіає -- дів бЗсробоіаде, Їе сідаге -- 
діє Дісагге, Їа соїорпапе -- дав Коіорпопіцт, Іа аЇу- 
сегіо -- дав СТугегіп, Їе уаспб -- діе ас, Їа, Їадие -- 
дег ГасК, Їе Піге -- дав Шібег, Їе тасціаїат -- діє Ма- 
Киїабаг, Їа шапецуге -- даз Мапбувг, Їе паопорої -- 
дав Мопорої, Її раріег -- дав Рарівг, Іа рогсвіаїпе -- 
Фаз Рогсеіап, Їе г6Ї -- діє БКоїе, Їа зае -- дег Залзі, 
Іс вбтвіпаїге -- дав5 бептіпагіцт, Їе 8010 -- даз8 8оїо, 
Іс зузідше -- даз Зувівш, Іс (рбогбте -- дав ТПеогеш, 
Їе цпіуогте -- діе Опібогі. 

Прикладів подібних можна було б збільшити на 
скільки вгодно, і вони красномовно свідчать нам, що 
кожна світова мова, переймаючи чуже слово, надає Йому 
рода по своїх власних законах, а не по законах теї 
мови, звідки бере слово. 

Ось іще декільки прикладів, як мови європейські 
переймають слова 8 класичних мов: аїррабебит с. р. - 
фр. аЇрпабей м. р., дав АІрбабеї, іт. аАНаБеїо м.; агсріуати 
с. -- фр. агобіуев ж. р. дабв Агесріу, іт. агсфіуїо м. р.; 
саЇїепдагійт с. р. -- Їе саївпдгіег, дег Каїепдевг, іт. 
саЇепдагіо м. р.; узцудсім с. р. -- Ів вушиаве, дазв 
(дупапавійта, іТ. сіппавіо м.; бефреуа -- Їе пбогете, 
дав Тіеогет, іт. івогета с. р.; Хітра -- Їе Шіге, дав 
Їлбег, іт. Піго м. р. і т. П. 

Як бачимо, європейські мови, позичаючи собі слова 
з мов класичних, надають їм рід по законах своєї мови 

я 
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і при цьому звичайно не оглядаються на те, якого роду 
було це слово в мові класичній. 

Так само робить і наша українська мова, -- вона 
переймає чуже слово з його вимовою, але роду надає 
йому того, який по його закінченні мусить бути по 
законах нашої мови. Приклади: фр. ауапсе ж. р. 
аванс м. р. фр. аціо ж. р. Чав Ашіо -- авто с. р., фр. 
аміодаїв м. р. -- автодафе с. р. фр. аціотобіївє ж. р. 
дав Аиіотобії -- автомобиль м. р. фр. адгевве ж. р.-- 
адрес м. р. фр. адиагеїйе ж. р. -- акварель м. р., гр. 
аЧаора ою. р. -- аксіома ж. р., лат. асбата с. р. -- акт 
м. р. нм. АКліве ж. р. -- акциз м. р. гр. аледбочлом 
с. р. -- алфавит м. р. гр. амдурарух ж. р.-- анаграма 
ж. р. гр. амадусія ою. р. -- аналіз м. р. нм. Наївішеї 
с. р. -- галетук м. р. удуда с. р. -- нафта ок. р. фр. 
шапецуге ж. р. аз Мапбуег -- маневр м. р. фр. 
періїдб м. р. -- негліжб с. р. нм. Раріег с. р. Їе ра- 
рієг -- пашр м. р., фр. гбів м. р. -- роль ж. р., ІТ. 
воргапо м. р. -- сопрано с. р. і т. П. 

Цих прикладів можна подати скільки завгодно 
(див. їх в Словнику) і вони ясно свідчать, що україн- 
ська мова, переймаючи собі чужі слова, надає їм рода 
лише по закінченні їх. 

В українській мові свої слова На -ь, як ми вже 
бачили вище, часто належать до категорії слів З не- 
певним родом. Коли ж заходило до нас чуже слово 
- нягкою приголосною на кінці, цеб-то З -ь, То З та- 

до роду, 1 це вагання з родом таких слів задиша- 
61. 1 Аж до сьогодні, - Ми ніяк не встановимо постій- 
ног. соду таким словам, як ось: рояль, віолончель, 
л.автаор, МИГрень, картофель, шрапнель, туфель і т. п. 
"чозі сама почала давати собі раду з подібними сло- 
у 42 Так само, як і з своїми, -- почада зміняти кін- 
Тегє зь на -я, цеб-то виразно прив'язувати їх до жі- 
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ночого роду; так повстали наші тсавтиря, картопля, 
шрапнеля, туфля і т. Пп. 

Їз всіх європейських мов польська мова в способі 
позичання чужих ослів займає чи не виключне стано- 
вище. В більшости йде вона загальною для всіх доро- 
гою, але надзвичайно часто додержує того роду пози- 
ченого слова, яким він єсть в мові, Звідки слово пе- 
рейнято. А щоб це не йпло всупереч законів своєї 
мови, поляки в той чи інший спосіб перероблюють 8а- 
кінчення слова, найчастіще на жіночий рід. Ось цьому 
приклади: іє песіїєб -- пеєії? м. р. Іа гайіпаде -- га- 
бпада ж. Фів АКліве -- аКсуга ою. лат. атабо -- аг- 
ропа ж., фр. апесдове ж. р. -- апекдоба ж., 5 ауд дьсія -- 
апаїїза ж.р, фр. Іа сгауаїе -- Кгамаїка о., діе Вое -- 
го|а ож. р. лат. сіав8ів ж. р. -- Кіава ж. р. і т. п. 

Любить польська мова латинські слова на -ит 
або -гит лишати незмінними ії при тому додержує сер. 
роду, чого не роблять інші європейські мови, напу.: 
акугагуат, сіппавійт, реграгуцт і т. п.; у множині ці 
слова мають у них теж латинське закінчення на -а: 
Беграгуа, аКіа і т. п. 

Характерною для польської мови ознакою єсть 
також і те, що вона надзвичайно любить чужим словам 
надавати закінчення -а, цеб-то жіночий рід; цю ознаку 
мова польська перейняла собі з мови італійської, яка 
так само чужі слова охотніще переймає в жіночім роді, 
напр. польські: аїКом/а, апійпа, сг2оКкоїада, Ноїа, єЇісе- 
гіпа, рогсеіапа, ваїа, мавеййпа і т. п., -- всі ці слова 
і в італійській мові ж. р. і кінчаться на а. 

Підкреслю тут, що й іменники м. роду на -іа 
польська мова перейняла собі також з мови італійської ; 
так, в іта пієзкій мові знаходимо (з мови сер.-лат.) такі 
назви мує. роду: агсрічївба, агбївба, плеїгороїїйа, раїгі- 
агс: о бссія, ПЙпеціва. роїсііява, еуапреЇйвіа, дтигівіа 
(Юі 2 гл). Жвіеїопівюа, рифісізба, аррепдїсівва, игієба, 
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есоівба, іпівгуїзіа, ГабаЇівіа, агрівіа (арфиста), сііагівіа 
і т. п. Форми ці одного часу, а саме в ХУП столітті, 
з мови польської були поширились і в українській 
літературній мові, а такі як танцюриста, бандуриста, 
цимбалиста стали народніми й живуть в нашій мові 
ще Й досі. Але подібні форми, з припиненням поль- 
ського впливу, хутко вивітрилися з української мови. 

Чужих слів на -а в мові польській надзвичайно 
багато, напр.: дода, Копдціїа, Кіаза, Ноїа і т. п. 

Цей спосіб переймання чужих слів глибоко засів 
в самім организмі польської мови, і вона зробила його 
не тільки своїм національним, але й накинула Його, 
як своєрідного, і своїм сусідам, -- в великій мірі укра- 
їнцям, і в меншій мірі росіянам. Під цим польським 
впливом у нас в ХУЇЇ віці вживалося багато слів 
муж. роду на -та, напр.: митрополита, архимандрита, 
поета, вєвангелиста і т. п. Під польським також впли- 
вом ми інколи розбиваємо свою власну систему пози- 
чання чужих слів і надаємо їм закінчення -а,-- і спо- 
сіб цей відчувається в нас ніби своїм рідним; пор. 
лимона, апельсина, роля, вазелина, глицерина, криза, 
база і т. п. Цей польський вплив постільки защепив 
нам своє заохочення до слів жін. роду, що воно не 
відчувається в нас особливо чужим (бо ми й самі часом 
слова на -ь переводимо на -я). 

Як я вже давніще сказав, Польща часто Йде в по- 
зичанні чужих ослів і загальною дорогою всіх мов, -- 
цеб-то надає чужому слову рід тільки по його закін- 
ченні, скажемо: Їа готапе -- гопаюв м. р. дав Субаї -- 
субаї м. р. Їа редаїе -- редаї м. р. і т. п. 

Це поплутання принципів позичання чужих слів 
надало польській мові особливого забарвлення, що дуже 
відріжняє її від усіх слов'янських мов взагалі, і від 
української мови зокрема. 

Західні українці, особливо в Галичині, підпавши 
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під великий вплив Польщі, приняли Й польську по- 
плугану систему позичання чужих ослів. Західні укра- 
інці забувають потроху свою власну тисячелітню тра- 
лицію, але замість неї не виробляють ніякої іншої, -- 
вони просто йдуть за мовою польською в способі на- 
дання роду чужим словам. Як раз цею польською си- 
стемою переймання чужих слів західно-українська літе- 
ратурна мова дуже далеко відійшла від літературної 
мови Великої України. 

На закид, ніби на Великій Україні додержуються 
росийського способу позичання чужих слів, можна від- 
повісти, що такий закид не має під собою історичного 
грунту. І справді, З самого початку українського пись- 
менства, ще з Х-го віку можна вже бачити нашу 
власну систему надання роду перейнятим чужим сло- 
вам. Був час на початку нашого історичного життя, 
коли мови українська та росийська не ріжнилися ба- 
гато, коли ми разом утворювали свої культурні цінно- 
сти. От уже в той час ми й росіяне защепили собі 
однакову систему позичання чужих слів. А пізніше, за 
ХУП і ХУПІ століття українці, що культурою пере- 
вищали росіян, самі взяли велику участь в перенесенні 
на Москву чужих слів"). От тому ніби росийський спо- 
сіб надання роду чужим словам -- це наш власний спосіб, 
це спосіб, що має за собою тисячелітню нашу тради- 
цію, це спосіб, який ми завсіди можемо підперти чи- 
сленними цитатами з наших чисто українських пам'я- 
ток, від ХІ-го віку починаючи. Одірвані історичними 
подіями від рідної традиції, західні українці нічого 
оригинального, нічого свого в ділянці чужих слів не 
створили. 

Відмін в роді чужих слів в Галичині і на Вели- 
кій Україні -- надзвичайно багато; 1 кожний раз, коли 

х) Див. про це мої праці, зазначені вище на ст. 8. 
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рід галицького слова відмінний від роду чужого слова 
на Великій Україні, то він однаковий з родом поль- 
ським -- цеб-то мова галицька в наданні роду чу- 
жому слову Йде за мовою польською. Щоб не бути го- 
лослівним, наведу на доказ хоч трохи прикладів (іх 
можна б подати цілі сотні; курсивом тут подано слова 
з В. У. далі йде слово г. і п.): акція - акциза, аксуза; 
анагріма -- анаграм, апаєтаті; анйлиз -- аналіза, апа- 
Пла; анекдот -- анекдота, апекдоїа; анилін -- аніліна, 
атійпа,; апокдлипсис -- апокаліпса, арокаЇрва; афиша -- 
афіш, айва; фарс -- фарса, Їагва; фенацетин -- фена- 
цетина, Їепасеїупа; флаг -- флята, Наса; флот -- фльота, 
Ноїа; фраза -- фразес, їкагсев; сигіра -- цитаро, су- 
саго; цитійта -- цитат, суїай; цукбрка -- цукорок, си- 
Кіегек; шоколад -- чоколяда, с20Коїада ; шарж -- шаржа, 
взагйда; шимпанзб -- шИимпане, вгуштрапв; шосб -- шобса, 
в208а; шрапнель ж. р. - шрапнель м. р., в2гарпе! м. р.; 
ятта -- яхт, |асбі; кліше -- кліща, КПієга; клумба -- 
кльомб, Кіотір; клас -- Кляса, Кіава; контроль -- КОН- 
троля, Копігоіа і т. п. 

Як я вже казав, польська мова дуже часто додер- 
жує роду чужого слова, але також часто Й відступає 
від цього. І цікаво підкреслити, що в Галичині не 
тільки перейняли польську систему додержання чужого 
роду, але перейняли також і всі відступлення її, що 
можна пояснити тільки великим наслідуванням поль- 
ських зразків за браком своїх власних. На доказ на- 
веду хоч би такі приклади, де мова польська не наслі- 
дує чужого роду, а українська мова в Галичині проте 
йде за мовою польською: 

Чуже: Польське: Галицьке: 

Їа абадиє ачак атак 
іт. сазатаНна Казатаї казамат 
Їс сопації Копдціїа кондуїта 
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Їа, редаїе реда! пехал 
Іа, гемапеБ гемуапі, реванж 
Їс вайіп вадупа сатина 
Їа, вааве 808 с0с 
Фав Тигпієг кагпіе) турній 
Фе Кібівє Неї фаєт 
діє Кігаве їгалев фразес 
Чав8 Діпп супа цина 

Справа надання роду перейнятому чужому слову 
єсть для кожної мови справою дуже складною й не- 
легкою, бо ці переймання відбуваються ріжного часу 
і при ріжних обставинах, відбуваються людьми ріжної 
освіти; звичайно, не обходиться й без того, щоби, пе- 
реймаючи чуже слово, інколи й полишити незмінним 
Його рід, коли він добре відомий; так, скажемо, з фр. 
Іа ауапіцге у нас повстало авантюра ж. р. Але при 
цьому перейманні повинна панувати по можливости 
одна певна засада. І Український Нарід може похва- 
литися, що таку певну свою засаду він має і тради- 
ційно додержується її з найдавнійшого часу. 

8. Таблиця вимови чужиж слів. 

В Євроці існує дві вимові чужих слів: одна для 
тих, що пишуть латинкою, і друга для тих, що пи- 
шуть гражданкою. Українці повинні свято Й непорушно 
берегти свою тисячелітню традицію і писати тільки 
так, як тут зазначено під гражданкою : 
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Пояснення скорочень 

Головними джерелами для цеї праці, крім творів нау- 

кових були: 1. Давні українські пам'ятки, 2. Кращі збірки 

народніх творів, 3. Твори кращих письменників з Великої 

України, 4. Твори письменників Галицької Землі, 5. Шкільні 
галицькі підручники і 6. Сучасна періодична преса з Великої 

України та Галичини. 

Скорочень ужито таких: 

а. -- архаїзм, старе слово, 

часто в літературній мові 

вже не вживане, але вжи- 

ване лише в деяких окре- 

мих говірках. 

а. г. -- давнє (архаїчне) ук- 

раїнське слово, що вжива- 

ється в Галичині, але вже 

забуте на Великій Україні. 

а.г.м. -- давнє українське 

слово, що збереглося ще 

в мові Галичини та в Ро- 

сії, або живе ще під мос- 

КОВСЬКИМ ВПЛИВОМ. 

А.Д. Историческія п'Ьсни 
малорусскаго народа, сь 

обьясненіями Вл. Антоно- 

вича и М. Драгоманова, т. 
І-І, Київ 1874--1875 р. 

а. м. архаїзм, що піддер- 

жується в мові москов- 

СЬКИМ ВПЛИВОМ. 

англ. анрлійське слово. 

а. п. -- слово, що вживало- 

ся вдавнину, тепер зни- 

кає, але підтримується ще 

ПОЛЬСЬКИМ ВПЛИВОМ. 

араб -- арабське слово. 

арх. архаїчний 

Барв. Г. Ганна Барвинок»ь. 

Оповидання зь народнихь 

усть. Київ, 1902 р. 

бельг. -- бельгійське слово. 

Бирч. -- В. Бирчак. Василько 

Ростиславич, т І--П, Бер- 

лин, 1923 р., видання ,Ук- 

раїнського Слова" Мо 
32--33. 

білор. -- білоруське слово. 

Бож. Сп. -- М. Мешлєр, Бо- 

жественний Спаситель, пе- 
реклав о. П. Котович, 
Жовква, 1921 р. 

болг. болгарське слово. 
вжив. -- вживається. 
в. -- відмінок. 

уВперед" -- львівський часо- 
пис. 
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В. У. -- Велика Україна або 

літературна мова Великої 

України  (цеб-то східної 

частини України, що була 

під Росією). 

г.-- слово, звичайно вживане 

в Галичині (часом взагалі 

західно-українське слово). 

Галичина, часом -- за- 

хідна Україна взагалі; в 

Г.-- в Галичині. 

г. а. -- див. а Г. 

Гал. Св. 1144 р. -- Четверо- 
євангеліє Галичскоє 1144 

р. видання Арх. Амфило- 

хія, ч. І, Москва, 1884 р. 

г. м. -- слово, що вживаєть- 

ся в Галичині і знаходить- 

ся також в мові МОСКОВ- 

ській; або галицьке слово, 

що повстало чи живе під 

ВПЛИВОМ МОВИ МОСКОВ- 

СЬКОЇ. 

голанд. -- голандське слово. 

гот. готське слово. 

г. п. галицьке слово, пе 

рейнятс з мови польської; 

або слово, що повстало 

під впливом чи ще живе 

через ПОЛЬСЬКИЙ ВПЛИВ. 

гр. грецьке слово. 

Гр. -- Грінченко Б. Під ти- 

хими о вербами. Видання 
друге, Київ, 1910 р. 

Г. 

Гр. І, П, ПІ -- Зтнографичес- 

кіе матеріаль, собраннье 
вь Черниговской и сосід- 

нихь сь ней губерніяхь 

Б. Гринченко. Чернигів 

1895, 1896 і 1899 р., З томи. 

Гр. Сл. -- Словарь укранйн- 

скаго язика, собранньй 

редакцієй журнала ,Кіев- 

ская Старина", редакція 

Б. Грінченка, 4 томи, Ки- 

їв 1907--1909 р. Звідсі я 

взяв і деякі приклади. 

грам. 

Гр. В. -- , Громадський Віст- 

ник", львівський часопис. 

давн. -- давній. 

д. в. -- давальний чи третій 

відмінок, дафіуц8. 

грамота. 

д.-г.-н.м. -- давнє-гірно-ні- 

мецьке слово. 

діал -- діялектичне,, місце- 

ве слово. 

"Діло" -- львівський часопис. 

дільн.-нм. -- дільно-німецьке 

слово. 

Драг. -- Малорусскія народ- 

нья преданія и разсказн, 

М. Драгоманів, Київ, 1876 

р. 

Думи -- Др-. Ф. Колесса. 

Українські народні думи 
перше повне видання. 
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Етн. 36. -- Етнографічний 
Збірник , Наукового Това- 

риства ім. Шевченка". 

Львів. 

Єв. Верковича -- Євангеліє 30 

Збірки Верковича, поло- 

вина ХІУ-го віку, опис 

мови в ,Русск. Филолог. 

Вістн." т. 32 за 1894 р. 

Уч. -- Євангеліє Учи- 

тельноє 1619 р К. Тран- 

квиліона, Рохманів. 

Жел. Сл. -- Е. Желеховский, 

Малоруско-німецкий  сло- 

вар, т. І-ІІ, Львів, 1886. 

Жит. Феод. -- Життя преп. 

Феодосія Печерського, ХІЇ 
в. ,Чтенія вь Общ. Ист. 
и Древн. Росс", Москва, 
1899 р. кн. 2. 

Житом. Єв. -- Житомирське 

Євангеліє 1571 р. ,Во- 

льнскій ЙИсторико-Архео- 

логическій Сборникь" вип. 

2, Житомир, 1900 р. 

ж. р. жіночий рід. 

зам. -- замість. 

з.-у. -- західно - українське 

слово (Західна Україна: 

Галичина, Буковина, Угор- 
ська Русь, частина Поділ- 

ля та Басарабії, Підляш- 

ша і західна Волинь). 

Єв. 

Збірн. 1073 р. -- Збірник кня- 
зя Святослава Ярослави- 
ча 1073 р. фототипичне 

видання ,Общ. Люб. Др. 

Письменности" ч, У. Спб. 

1880 р. 

3.о. ЮР - Записки о Юж- 

ной Руси, Издаль П Ку- 

лишь, 2 томи, Спб. 1856-- 

1857. 

іь. -- ірідет, там же. 

Шшат. Літ. -- Літопис по Шшат- 

ському спискові (к. ХІМ 

в.), видання Археографич- 

ної Комисії, Спб. 1871 р. 

ісп. -- іспанське слово 

каш. -- кашубське слово. 

Кв. Сочиненія Г. О. Квит- 

ки, Харків, 1887, 2 томи. 

кл в. -- кличний чи п'ятий 

відмінок, мосайуця. 

Ключ Роз. ,Ключь Разу- 

мінія" 1665 р. Ісаникія Га- 
лятовського, Львів. 

Корд. -- Др М. Кордуба, Кар- 

тини із Всесьвітної Істо- 

риї. Чернівці, 1909. 

Котл. -- Виргиліева Енеида, 

Котляревського, Харків, 
1842 р. 

Коц. -- Коцюбинський, Опо- 

видання, Київ, 1903 р. т. І. 

Крим. -- Кримський А. Паль- 

мове гилля, Львів, 1901 р. 
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Куз. Словар чужих слів, 

зібрали Др. 3. Кузеля і М. 

Чайковский, Чернівці, 1910 

. . 
Кул. Куліш П. Чорна Рада, 

Спб. 1857 р.; Байда, Спб. 

1885 р.; Дзьвін, 1893 р.; 

Досвітки, Спб. 1862 р.; 
Іов, Львів, 1869 р.; Кра- 
шанка, Львів, 1882 р.; Свя- 

те Письмо, Новий Заповіт, 

Відень, 1908 р.; От. -- 
Шекспірові твори, Отелло, 
Львів, 1882 р.; Хуторна 

поезія, Львів, 1882 р. 

лат. -- латинське слово. 

Лев. -- Повісті Івана Нечуя 

лат. Повісті Івана Нечуя 

(Левицького), Львів, т. І, 

1872 р.; Пов. -- Повісті 

Ївана  Левіцького, Київ, 

1874 р. 

Леп. -- Богдан Лепкий, З гл. 

-- З глубин душі, Львів, 

1905 р.; З ж. З життя, 

Львів, 1899 р. 

літ. літературний. 

Лк. Луки Євангеліє. 
м. слово московське (ро- 

сійське), або слово чи ви- 
раз, що вживається під 

московським впливом. 
Мак. Яр. Осип Маковей, 

Ярошенко, Львів, 1905 р.; 
Рев. -- Ревун, Львів, 1911. 

Матв. Євангеліє Матвія. 

м. в. місцевий чи сьомий 

відмінок, Іосайімиц5. 

М. В. Народні оповідання 

Марка Вовчка, т. 1-4, 

Спб. 1861--1862 р. 

Метл. -- Народння южнорус- 

скія піБсни, А. Метлин- 

ського, Київ, 1854 р. 

Мл. л. сб. -- Малорусскій 

литературньй  сборникь, 

Д. Мордовцева, Саратов, 

1859 р. 

мн. множина, ріигаїів. 

Мнж. Сказки, пословиць, 

И. Манжура, Харків, 1890. 

Мог. Твори А. Могиль- 
ницького, Львів, 1913 р., 

»Руска Письменність". 

Мор. Морачевський, Святе 

Євангеліє, вид. 1921 р., 

Львів. 

м. р. мужеський рід. 

Мр. Євангеліє Марка. 
Мт. Євангеліє Матвія. 

м. місцева форма, котрої 

літературна укр. мова не 

вживає. 

наз. в. -- називний чи пер- 

ший відмінок, попіпабі- 

уУц8. 

нар. -- народнє слово. 
Н.Пр. -- , Наш Прапор" 

львівський часопис. 
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нм. німецьке слово, або 

слово, що повстало під 

німецьким впливом, чи по 

німецькому зразку скла- 

дене. 

Ном. -- М. Номис, Україн- 
ські приказки, Спб. 1864 

р. 

Олекс. -- Тишівська Олексан- 
дрія з початку ХУМІЙ в., 

видав 0 Др. Ів. Панкевич, 

Ужгород, 1922 р. 

Опис київських замків 1552 
р. ,Архивь Ю.-3. Росс." 
ч. МІЇ, т. І. 

ор. в. -- орудний чи шостий 

відмінок, арбіабіуц5. 

осм. -- османський. 

Осн. »Основа", Спб. 1861 
--1862 р. 

Остр. Єв. -- Остромирове 
Євангеліє 1056 р, видання 

1883 р. Спб. 

п. -- слово польське, або 

слово, що повстало чи 
вживається під Польським 

впливом. 

Паломн. Дан. -- ШПаломник 

ігумена Данила ХІЇ в. 

Панд. Ант. Пандекти Ан- 

тіоха по списк. ХІ в. 

Пат. Син. Патерик Синай- 

ський по списк. ХІ в. 

Перес. Єв. -- Пересопницьке 

Євангеліє 1556--1561 р., 

видання (Єв. Луки) П. 

Житецького в ,Трудь 3 
археол. ш сьфзда", Київ, 
1876 р. 

перс. -- персидське слово. 
Пов. вр. літ -- Повість вге- 

менних літ. 

Полт. акти -- Актовня книги 

Полтавскаго городового 

уряда ХУІЇ-го віка, вип. 

І, Справь поточнья 1664 

--1671 гг. Видав В. Мо- 

дзалевський, Чернигів, 

1912 р. 

пр. в. -- причиновий чи че- 

твертий відмінок, ассиба- 

йуицв8. 

прик. сп. приказовий спо- 

сіб. 

р. в. родовий чи другий 

відмінок, вепейуця. 

РК. ,Рідний Край", львів- 
ський часопис. 

рос. російське слово. 

Рудов. -- о. Йоан Рудович, 
Коротка історія біблійна, 

Львів, 1917 р. 

Рудч. Ск. Народньня юж- 

норусскія сказки, издаль 

И. Рудченко, 22 вип., Ки- 

їв, 1869--1870. 
рум. румунське слово. 
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Свидн. 
Люборацьки. Київ, 1901 р. 

сер.-г.-нм. -- середньо-гірно- 

німецьке слово 

Сл. П. Бер. - - Лексіконь Сла- 

веноросскій Памви Берин- 

ди, Київ, 1627 р. 

См.-Ст. -- Ст. Смаль Стоць- 
кий і Ф. Гартнер, Грама- 
тика руської мови, Відень, 
1924 р. вид. 3. 

сп. -- спосіб. 

с. р. -- середній рід. 
срб. -- сербське слово. 

ст.гонм. -- старо-гірно-ні- 

мецьке слово. 
Стор. М. Пр -- А. Сторожен- 

ко, Марко Проклятий, 

Одеса, 1879 р. 
сх.-укр. -- східно-українське 

слово. 
тат. татарське слово. 
теп. теперішнє слово. 

Тимч. -- Проф. Є. Тимченко, 

Українська граматика, Ки- 
їв, 1917 р. 

тюрк. -- тюркське слово. 
Укр. Г. »зУкраїнський Го- 

лос", перемиський  часо- 

пис. 

Укр. Д. -- , Українська Дум- 
ка" львівський часопис. 

Федьк. -- Писання Осипа 
Юрія Федьковича, т. І-І, 
Львів, 1902 р. 

фр. -- французьке слово. 

Свьдницькьй А. | Фр. -- Франко Іван, 3. Б. -- 

Захар Беркут, Львів, 1902 
р. -- З в. -- З вершин і 
низин, Л. 1887 р. -- Ів. 

Виш. -- Іван Вишенський, 
вид. ,,Універз. Бібл." т. 10. 
-- М. -- Мойсей, Л. 1929 
р. вид. 3. 

Хотк. -- Гнат Хоткевич, Ка- 
мінна душя, Чернівці, 1911 
р. 

ц.сл. --  церковно-слов'ян- 
ське слово. 

Чайк. -- Андрій Чайківський; 
Від. -- Віддячився, вид. 2, 
Коломия, 1922 р. -- За с. 
-- За сестрою, Кол. 1922 
р. -- Мал. -- Малолітний, 
Станиславів, 1920 р. На ух. 
-- На уходах, Кол. 1921 р. 
-- Од. -- Одарка, Кол. 

1921 р. -- Ол. -- Олюнька, 
Львів, 1918 р., вид. 2. 

Черк. -- С. Черкасенко, Тво- 

ри, т. І, Відень, 1920 р. 
чес. -- чеське слово. 
Чуб. -- Трудь зтнографичес- 

ко-статистической  зкспе- 

дицій в зап.-русск. край, 
П. П. Чубинський, 1--МІЇ 

томів, Спб. 1872--1878 р. 
Шевч. -- Тарас Шевченко, 

Кобзар, вид. ,Катерино- 
слав. Видавництва", Лейп- 
циг, 1920 р. Також -- Коб- 
зар, Прага, 1876 р. 




